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A Vigília da Páscoa 

Santo Agostinho 

O bem-aventurado apóstolo Paulo, exortando-nos a que o imitemos, dá entre outros sinais 
de sua virtude o seguinte: “freqüente nas vigílias” [2Cor 11,27]. 

Com quanto maior júbilo não devemos também nós vigiar nesta vigília, que é como a mãe de 
todas as santas vigílias, e na qual o mundo todo vigia? 

Não o mundo, do qual está escrito: “Se alguém amar o mundo, nele não está a caridade do 
Pai, pois tudo o que há no mundo é concupiscência dos olhos e ostentação do século, e isto 
não procede do pai” [1Jo 2,15]. 

Sobre tal mundo, isto é, sobre os filhos da iniqüidade, reinam o demônio e seus anjos. E o 
Apóstolo diz que é contra estes que se dirige a nossa luta: “Não contra a carne e o sangue 
temos de lutar, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores do mundo 
destas trevas” [Ef 6,12]. 

Ora, maus assim fomos nós também, uma vez; agora, porém, somos luz no Senhor. Na Luz 
da Vigília resistamos, pois, aos dominadores das trevas. 

Não é, portanto, esse o mundo que vigia na solenidade de hoje, iras aquele do qual está 
escrito: “Deus estava reconciliando consigo o mundo, em Cristo, não lhe imputando os seus 
pecados” [2Cor 5,19]. 

E é tão gloriosa a celebridade desta vigília, que compele a vigiarem na carne mesmo os que, no 
coração, não digo dormem, mas até jazem sepultos na impiedade do tártaro. Vigiam também 
eles esta noite, na qual visivelmente se cumpre o que tanto tempo antes fora prometido: “E a 
noite se iluminará como o dia” [Sl 138,12]. Realiza-se isto nos corações piedosos, dos quais 
se disse: “Fostes outrora trevas, mas agora sois luz no Senhor”. Realiza-se isto também nos 
que zelam por todos, seja vendo-os no Senhor, seja invejando ao Senhor. Vigiam, pois, esta 
noite, o mundo inimigo e o mundo reconciliado. Este, liberto, para louvar o seu Médico; 
aquele, condenado, para blasfemar o seu juiz. Vigia um, nas mentes piedosas, ferventes e 
luminosas; vigia o outro, rangendo os dentes e consumindo-se. Enfim, ao primeiro é a 
caridade que lhe não permite dormir, ao segundo, a iniqüidade; ao primeiro, o vigor cristão, 
ao segundo o diabólico. Portanto, pelos nossos próprios inimigos sem o saberem eles, somos 
advertidos de como devamos estar hoje vigiando por nós, se por causa de nós não dormem 
também os que nos invejam. 

Dentre ainda os que não estão assinalados com o nome de cristãos, muitos são os que não 
dormem esta noite por causa da dor, ou por vergonha. Dentre os que se aproximam da fé, há 
os que não dormem por temor. Por motivos vários, pois, convida hoje à vigília a solenidade 
(da Páscoa), Por isso, como não deve vigiar com alegria aquele que é amigo de Cristo, se até o 
inimigo o faz, embora contrariado? Como não deve arder o cristão por vigiar, nessa 
glorificação tão grande de Cristo, se até o pagão se envergonha de dormir? Como não deve 
vigiar em sua solenidade, o que já ingressou nesta grande Casa, se até o que apenas pretende 
nela ingressar já vigia? 
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Vigiemos, e oremos; para que tanto exteriormente quanto interiormente celebremos esta 
Vigília. Deus nos falará durante as leituras; falemo-lhe também nós em nossas preces. Se 
ouvimos obedientemente as suas palavras, em nós habita Aquele a quem oramos. 

Fonte 

  

http://www.veritatis.com.br/article/1197�
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Sermão sobre a Cruz 

São João Crisóstomo 

Vês esta vitória admirável? Vês os sucessos da Cruz? Irei eu agora dizer-te alguma coisa de 
mais admirável? Aprende a forma como esta vitória se realizou e ficarás ainda mais 
estupefato. Aquilo que permitiu ao demônio vencer, é aquilo por que Cristo o dominou. 
Combateu o demônio com as armas que ele usara. Escuta como: uma virgem, a madeira, a 
morte, eis os símbolos da derrota. A virgem era Eva, pois não se unira ao homem; a madeira 
era a árvore; e a morte a pena em que Adão incorreu. Mas eis que, em contrapartida, a 
virgem, a madeira e a morte, estes símbolos de derrota, se tornaram nos símbolos da vitória. 
Em lugar de Eva, Maria; em lugar da árvore do conhecimento do bem e do mal, o madeiro da 
Cruz; em lugar da morte de Adão, a morte de Cristo. Vês que o demônio foi vencido por 
aquilo que lhe dera a vitória? Com a árvore, ele vencera Adão; com a cruz, Cristo triunfou do 
demônio. A árvore conduziu ao inferno, a cruz faz regressar os que a ele tinham descido. 
Além disso, a árvore serviu para esconder o homem envergonhado da sua nudez, enquanto 
que a cruz elevou aos olhos de todos um homem nu, mas vencedor. Eis o prodígio que a Cruz 
realizou em nosso favor. A Cruz é o troféu elevado contra os demônios, a espada puxada 
contra o pecado, a espada com que Cristo trespassou a serpente. A Cruz é a vontade do Pai, a 
glória do Filho único, a alegria do Espírito Santo, o esplendor dos anjos, o orgulho de S. 
Paulo, a muralha dos eleitos, a luz do mundo inteiro. 

Fonte 

 

  

http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/pais_da_igreja/s_joao_crisostomo_antologia1.html�
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Exulte 

Exulte de alegria a multidão dos anjos, 
Exultem de Deus os ministros; 
soe a triunfal trombeta, 
Esta vitória de um tão grande Rei! 

Alegra-te também, ó terra nossa 
Que em tantas luzes agora resplandeces, 
Vê como foge do universo a treva, 
Enquanto fulge a luz do eterno Rei! 

Alegra-te também, ó Mãe Igreja, 
Ornada inteira de esplendor divino, 
Escuta como vibra neste templo 
A aclamação do povo! 

V. O Senhor esteja convosco! 
R. Ele está no meio de nós! 

V. Corações ao alto! 
R. O nosso coração está em Deus! 

V. Demos graças ao Senhor nosso Deus! 
R. É nosso dever e nossa salvação! 

Na verdade é nosso dever e salvação 
cantar de coração e a plena voz 
ó Pai todo-poderoso, Deus invisível, 
e seu único Filho, Jesus Cristo Senhor nosso. 

Foi Ele quem pagou por nós ao Pai eterno, 
o preço da dívida de Adão, 
e foi quem apagou só por amor, no sangue derramado, 
a condenação da antiga culpa. 

Eis, pois a festa da Páscoa, 
na qual foi posto à morte o verdadeiro Cordeiro, 
cujo sangue consagrou 
as portas dos fiéis. 

Eis a noite, em que tirastes do Egito 
os nossos pais, os filhos de Israel, 
a quem fizestes transpor 
o Mar Vermelho a pé enxuto. 

Eis a noite em que a coluna luminosa 
dissipou as trevas do pecado. 
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Eis a noite que arranca ao mundo corrompido, cego pelo mal, 
os que hoje, em toda a terra, puseram a sua fé no Cristo. 

Noite em que os devolve à graça 
e os introduz na comunhão dos santos. 
Eis a noite em que o Cristo, quebrando os vínculos da morte, 
sai vitorioso do sepulcro. 

Oh! imensa comiseração da vossa graça, 
imprevisível amor para conosco: 
a fim de resgatar o escravo, 
entregais vosso Filho. 

Ó pecado de Adão sem dúvida necesário, 
pois a morte do Cristo o destrói! 
Bendita culpa, 
que nos vale um semelhante Redentor! 

Pois o poder santificante desta noite 
expulsa o crime e lava as culpas, 
devolve a inocência aos pecadores, 
a alegria aos aflitos, 
dissipa o ódio, prepara a concórdia, 
desarma os impérios. 
Noite em que o céu se une à terra, 
e o homem com Deus se encontra. 

Na graça desta noite, acolhei, Pai Santo, 
como sacrifício de louvor vespertino, 
a chama que sobe desta coluna de cera 
que a igreja, por nossas mãos Vos oferece. 

Por isto, Senhor, Vos pedimos: 
fazei que este círio pascal 
consagrado ao Vosso nome, 
brilhe sem declínio e afugente as trevas desta noite. 

Que o astro da manhã 
o encontre ainda aceso, 
aquele que não conhece ocaso: 

o Cristo ressuscitado dos mortos, 
que espalha sobre os homens sua luz e sua paz. 
Ele que convosco vive e reina 
na unidade do Espírito Santo. 

R/. Amén. 
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O Mistério da Páscoa  

Melitão de Sardes 

Compreendei, pois, caríssimos! É assim 
novo e antigo, 
eterno e temporal, 
corruptível e incorruptível, 
mortal e imortal 
o mistério da Páscoa: 
antigo segundo a Lei, 
novo segundo o Verbo; 
temporal na figura, 
eterno na graça; 
corruptível pela imolação da ovelha, 
incorruptível pela vida do Senhor; 
mortal pela sepultura, na terra, 
imortal pela ressurreição dentre os mortos. 

Antiga a Lei, novo o Verbo; 
temporal a figura, eterna a dádiva; 
corruptível a ovelha, incorruptível o Senhor, 
o qual, imolado como cordeiro, ressurgiu como Deus. 

Pois, como a ovelha, foi levado ao matadouro, 
mas não era ovelha; 
como o cordeiro, não abriu a boca, 
mas não era cordeiro. 

Passou a figura, persiste a realidade. 

Em vez do cordeiro, Deus presente, 
em vez da ovelha, um homem, 
e neste homem, Cristo, 
aquele que sustém todas as coisas. 

Assim, o sacrifício da ovelha, 
e a solenidade da Páscoa, 
e a letra da Lei, 
cederam lugar ao Cristo Jesus, 
por causa do qual tudo sucedera na antiga Lei, 
e muito mais sucede na nova disposição. 

Pois a Lei se converteu em Verbo, 
o antigo em novo, 
ambos saídos de Sião, e de Jerusalém. 

O mandamento se converteu em dádiva, 
a figura em realidade, 



7 
 

o cordeiro em Filho, 
a ovelha em homem, 
o homem em Deus. 

Com efeito, aquele que nascera como Filho, 
e fora conduzido como cordeiro, 
sacrificado como ovelha, 
sepultado como homem, 
ressuscitou dentre os mortos como Deus, 
sendo por natureza Deus e homem. 

Ele é tudo: 
enquanto julga, é lei; 
enquanto ensina, Verbo; 
enquanto gera, pai; 
enquanto sepultado, homem; 
enquanto ressurge, Deus; 
enquanto gerado, Filho; 
enquanto padece, ovelha; 
ele, Jesus Cristo, 
a quem seja dada a glória pelos séculos. Amém. 

Tal é o mistério da Páscoa, 
como foi descrito na Lei 
e como o acabamos de ler. 

A salvação do Senhor e a realidade 
foram prefiguradas no povo ( judeu), 
as prescrições do Evangelho prenunciadas pela Lei. 

O povo era como o esboço de um plano, 
a Lei como a letra de uma parábola; 
mas o Evangelho é a explicação da Lei e seu cumprimento, 
e a Igreja o lugar onde isso se realiza. 

O que existia como figura era valioso 
antes que ocorresse a realidade, 
maravilhosa a parábola antes que viesse a explicação. 

O povo tinha seu valor antes que se estabelecesse a Igreja, 
Lei era admirável antes que refulgisse o Evangelho. 

Mas quando surgiu a Igreja e se apresentou o Evangelho, 
esvaziou-se a figura, sua força passou para a realidade, 
a Lei se cumpriu, transfundiu-se no Evangelho… 

O povo perdeu razão de ser quando veio a Igreja, 
a imagem se fez abolida quando apareceu o Senhor. 
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O que antes era valioso perdeu seu valor, 
frente à manifestação do que era realmente valioso por natureza. 

Valioso era antes o sacrifício da ovelha, 
agora perdeu o valor, por causa da vida do Senhor. 

Valiosa era a morte da ovelha, 
agora perdeu o valor, por causa da salvação do Senhor. 

Valioso era o sangue da ovelha, 
mas perdeu o valor, por causa do Espírito do Senhor. 

Valioso era o cordeiro que não abria a boca, 
mas perdeu o valor, por causa do Filho sem mácula. 

Valioso era o templo terreno, 
mas perdeu o valor, por causa do Cristo celeste. 

Valiosa era a Jerusalém de baixo, 
mas perdeu o valor, por causa da Jerusalém do alto. 

Valiosa era a pequena herança, 
mas perdeu o valor por causa da amplitude do dom. 

Porque não foi em parte alguma da terra, 
em nenhuma faixa estreita da terra 
que se estabeleceu a glória de Deus, 
e sim por todos os confins se derramou seu dom, 
em toda parte armou sua tenda o Deus onipotente. 
Por Jesus Cristo, 
a quem seja dada glória pelos séculos. Amém. 

Deus, no princípio, 
tendo criado pelo Verbo o céu, 
a terra e tudo o que neles se encerra, 
modelou do barro o homem 
e comunicou-lhe seu sopro. 

Colocou-o em seguida num jardim 
voltado para o Oriente, o Eden, 
para que ali vivesse feliz. 
E deu-lhe um mandamento… 

Mas o homem, 
sendo por natureza capaz do bem e do mal, 
como uma porção de terra 
capaz de receber sementes boas e más, 
escutou ao conselheiro hostil 
e, tomando o fruto da árvore, 
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transgrediu o mandamento, 
desobedeceu a Deus. 

Por conseguinte, 
foi deixado neste mundo, 
como numa prisão de condenados. 

Após muitos anos 
e após gerar numerosa prole, 
voltou à terra, 
de cuja árvore colhera o fruto, 
legando a seus filhos esta herança… 

não a pureza, mas a luxúria, 
não a imortalidade, mas a corrupção, 
não a honra, mas a desonra, 
não a liberdade, mas a escravidão, 
não a realeza, mas a tirania, 
não a vida, mas a morte, 
não a salvação, mas a perdição. 

Nova e terrível tornou-se a ruína dos homens sobre a terra. 
Eis o que lhes aconteceu: 
foram tiranizados pelo pecado, 
e levados a lugares de concupiscência, 
para viverem assaltados por prazeres insaciáveis, 
pelo adultério, a fornicação, a impureza, 
os maus desejos, a cobiça, 
os homicídios, o derramamento de sangue, 
a tirania da maldade e da injustiça. 

Era o pai lançando a espada contra o filho, 
o filho erguendo a mão contra o pai, 
o ímpio golpeando a lactante, 
o irmão ferindo o seu irmão, 
o hospedeiro injuriando o hóspede, 
o amigo assassinando seu amigo, 
o homem degolando o semelhante. 

Todos se transformaram na terra em homicidas, 
fratricidas, parricidas, infanticidas… 

E com isso exultava o Pecado: 
colaborador da Morte, 
precedia-a nas almas dos homens 
e preparava-lhe como alimento os corpos mortos. 
Imprimia em toda alma sua marca, 
para fazer morrer os que a traziam. 
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Toda carne, pois, caiu sob o pecado, 
e todo corpo sob a morte. 

Toda alma foi arrancada de sua morada de carne 
e o que foi tirado da terra se dissolveu na terra, 
o que foi dado por Deus se encarcerou no Hades. 

Estava destruída a bela harmonia, 
desfeito o belo corpo. 

O homem dividido sob o poder da morte, 
estranha desgraça a aprisioná-la: 
Era arrastado como cativo pelas sombras da morte, 
jazia abandonada a imagem do Pai. 

Eis a razão por que se cumpriu o mistério da Páscoa 
no corpo do Senhor. 

O Senhor havia ordenado de antemão seus próprios padecimentos nos patriarcas, nos 
profetas e em todo o povo, pondo como seu selo a Lei e os profetas. Pois o que devia realizar-
se de modo inaudito e grandioso estava preparado desde muito, a fim de que ao suceder fosse 
crido, depois de tão vaticinado (…) 

Antigo e novo o mistério do Senhor: 
antigo na figura, novo no dom. 
Se vês a figura, 
verás a realidade ao longo de sua atuação. 

Se queres contemplar o mistério do Senhor 
verás Abel, assassinado como ele, 
Isaac, aprisionado como ele, 
José, vendido como ele, 
Moisés, exposto como ele, 
Davi, perseguido como ele, 
os profetas padecendo como ele e por causa dele. 

Contempla também o cordeiro degolado na terra egípcia, 
que abateu o Egito e salvou a Israel por seu sangue (…) 
Aquele que veio dos céus à terra por causa do homem que sofria, 
e se revestiu do homem nas entranhas de uma Virgem, 
aparecendo como homem. 

Aquele que assumiu os sofrimentos de quem sofria, 
tomando um corpo capaz de sofrer, 
aquele que anulou os sofrimentos da carne, 
destruindo com seu espírito imortal a morte homicida (…) 

Aquele que nos tirou da escravidão para a liberdade, 
das trevas para a luz, 
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da morte para a vida, 
da tirania para o reino eterno. 
Que fez de nós um sacerdócio novo 
e um povo escolhido para sempre, 
Ele, a Páscoa de nossa salvação… 

Ele, que se encarnou numa Virgem, 
se deixou suspender na cruz, 
foi sepultado na terra, 
ressuscitou dos mortos, 
foi arrebatado aos céus. 

Ele, o cordeiro emudecido, 
o cordeiro imolado, 
nascido de Maria, a ovelha bela, 
o cordeiro levado do rebanho ao matadouro, 
sacrificado à tarde, sepultado à noite. 
Não lhe quebraram os ossos no madeiro, 
na terra não sofreu a corrupção, 
mas ressurgiu dentre os mortos, 
ressuscitou o homem das profundezas do sepulcro. 

Ele, entregue à morte. 
Onde? 
No meio de Jerusalém. 
Por quê? 
Porque curou os coxos, 
purificou os leprosos, 
trouxe a luz aos cegos, 
despertou os mortos. 
Por isto padeceu… 

Por que cometeste, ó Israel, tão grande injustiça, 
entregando teu Senhor a tais sofrimentos, 
ele, teu amo, 
ele, que te plasmou, 
te criou, 
te honrou, 
te chamou Israel? 

Não te mostraste” Israel” pois não viste a Deus, 
não reconheceste o Senhor, 
não soubeste ser ele o primogênito de Deus, 
aquele que foi gerado antes da estrela matutina, 
aquele que fez brotar a luz, 
fez brilhar o dia, 
separou as trevas, 
firmou o primeiro fundamento, 
suspendeu a terra, 
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secou o abismo, 
estendeu o céu, 
organizou o mundo, 
dispôs no alto os astros, 
fez resplandecer as estrelas, 
fez os anjos celestiais, 
fixou nas alturas os tronos, 
modelou na terra o homem! 

Ele, o que te escolheu e te guiou de Adão a Noé, 
de Noé a Abraão, 
de Abraão a Isaac, a Jacó e aos patriarcas; 
aquele que te conduziu ao Egito e te protegeu e sustentou, 
que iluminou teu caminho com a coluna de fogo, 
te ocultou sob a nuvem, 
e dividiu o mar Vermelho para atravessares suas águas. 

Que dispersou teu inimigo, 
te deu o maná do alto, 
e a água da pedra. 

Que te deu a Lei em Horeb, 
e te fez herdar a terra, 
que te enviou os profetas. 

Verdadeiramente é amarga 
conforme está escrito: 
“Comereis pães ázimos com ervas amargas”. 
Amargos para ti os cravos que afiaste, 
amarga a língua que aguçaste, 
amargas as falsas testemunhas que propuseste, 
amargas as cordas que preparaste. 
amargos os açoites que descarregaste, 
amargo para ti foi Judas, a quem pagaste, 
amargo Herodes a quem obedeceste, 
amargo Caifás, em quem confiaste, 
amargo o fel que ofereceste, 
o vinagre que cultivaste, 
amargos os espinhos que ajuntaste, 
amargas as mãos que ensangüentaste. 

Entregaste teu Senhor à morte, no meio de Jerusalém… 

Ele, o Senhor, revestido do homem, 
padecente pelo homem que sofria, 
atado pelo homem prisioneiro, 
julgado em prol do culpado, 
sepultado pelo que jazia na terra, 
ressurgiu dentre os mortos e clamou em alta voz: 



13 
 

“Quem se levantará em juízo contra mim? 
Venha defrontar-se comigo! 
Eu libertei o condenado, 
vivifiquei o morto, 
reergui o sepultado. 

Quem me irá contradizer? 
Eu, o Cristo, destruí a morte, 
triunfei do inimigo, 
esmaguei o inferno, 
rnanietei o forte, 
arrebatei o homem para as alturas dos céus. 

Eu, o Cristo! 
Vinde, pois, famílias dos homens manchadas por pecados, 
recebei o perdão dos pecados! 

Pois sou vosso perdão, 
eu, a Páscoa da salvação, 
O cordeiro imolado por vós, 
a vossa redenção, 
a vossa vida, 
a vossa ressurreição, 
a vossa luz, 
a vossa salvação, 
o vosso rei. 

Eu vos elevarei à sublimidade dos céus, 
e vos mostrarei o Pai que existe desde os séculos, 
vos ressuscitarei por minha destra”. 

A Ele, o Cristo, 
o Alfa e o Omega, 
o Começo e o Fim, 
o Inenarrável Começo, 
o Incompreensível Fim, 
o Rei, 
a Ele, Jesus, 
o Chefe, 
o Senhor, 
O que ressurgiu dentre os mortos, 
O que está assentado à direita do Pai, 
O que conduz ao Pai e é conduzido pelo Pai, 
a Ele, glória e poder pelos séculos. Amém. 

Fonte 

 

http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/pais_da_igreja/melitao_de_sardes_antologia.html�
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Eu sou a Videira, vós os ramos 

São Cirilo de Alexandria 

Querendo mostrar a necessidade de estarmos unidos a ele pelo amor, e a grande vantagem 
que nos vem desta união, o Senhor afirma que é a videira. Os ramos são os que, já se 
tornaram participantes da sua natureza pela comunicação do Espírito Santo. De fato, é o 
Espírito de Cristo que nos une a Ele. 

A adesão a esta videira nasce da boa vontade; a união da videira conosco procede do seu afeto 
e natureza. Foi, de fato, pela boa vontade que nos aproximamos de Cristo, mediante a fé; mas 
participamos da sua natureza por termos recebido dele à dignidade da doação filial. Pois, 
segundo São Paulo, quem adere ao Senhor torna-se com ele um só espírito (1Cor 6,17). 

Do mesmo modo, o autor sagrado, noutro lugar da Escritura, dá ao Senhor o nome de 
alicerce e fundamento. Sobre Ele somos edificados como pedras vivias e espirituais, para nos 
tornarmos, pelo Espírito Santo, habitação de Deus e formarmos um sacerdócio santo. 
Entretanto, isto só será possível se Cristo for nosso fundamento. A mesma coisa vem 
expressa na analogia da videira: Cristo afirma ser Ele próprio a videira e, por assim dizer, a 
mãe e a educadora dos ramos que dela brotam. 

Nele e por ele fomos regenerados no Espírito Santo, par produzirmos frutos de vida, não da 
vida antiga e envelhecida, mas daquela vida nova que procede do amor para com ele. Esta vida 
nova, porém, só poderemos conservá-la se nos mantivermos perfeitamente inseridos em 
Cristo, se aderirmos fielmente aos santos mandamentos que nos formam dados, se 
guardarmos com solicitude este título de nobreza adquirida e se não permitirmos que se 
entristeça o Espírito que habita em nós, quer dizer, Deus que por ele mora em nós. 

O evangelista João nos ensina sabiamente de que modo estamos em Cristo e ele em nós, 
quando diz: a prova de que permanecemos com ele, e ele conosco, é que ele nos deu o seu 
Espírito (1Jo 4,13). 

Assim como a raiz faz chegar aos ramos a sua seiva natural, também o Unigênito de Deus 
concede aos homens, sobretudo aos que lhe estão unidos pela fé, o seu Espírito. Ele os 
conduz à santidade perfeita, comunica-lhes a afinidade e parentesco com sua natureza e a do 
Pai, alimenta-os na piedade e dá-lhes a sabedoria de toda virtude e bondade. 

Fonte 

 

  

http://www.rccbrasil.org.br/minist/show_textos.php?aba=minist&nome=txt_000144.php&titulo=Eu%20sou%20a%20videira,%20v%F3s%20os%20ramos�
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Cristo é o Dia 

São Máximo de Turim 

A ressurreição de Cristo abre a mansão dos mortos, os neófitos da Igreja renovam a terra e o 
Espírito Santo abre as portas do céu. A mansão dos mortos aberta devolve seus habitantes, a 
terra renovada germina os ressuscitados, o céu reaberto recebe os que para ele sobem. 

O ladrão sobe ao paraíso, os corpos dos santos entram na cidade santa, os mortos retornam à 
região dos vivos. E de certo modo, pela ressurreição de Cristo, todos os elementos são 
elevados a uma dignidade mais alta. 

A habitação dos mortos restitui ao paraíso os que nela estavam detidos, a terra envia aos céus 
os que foram nela sepultados, o céu apresenta ao Senhor os que recebem em suas moradas. E 
por um único e mesmo ato, a paixão do Salvador retira o ser humano das profundezas, eleva-
o da terra e o coloca no alto dos céus. 

A ressurreição de Cristo é vida para os mortos, perdão para os pecadores, glória para os 
santos. Por isso, o santo profeta convida todas as criaturas para a festa da ressurreição de 
Cristo, exultando e se alegrando neste dia que o Senhor fez. 

A luz de Cristo é um dia sem noite, um dia sem fim. O Apóstolo nos ensina que este dia é o 
próprio Cristo, quando afirma: A noite já vai adiantada, o dia já vem chegando (Rm 13,12). 
Ele diz que a noite já vai adiantada e não que ela ainda virá, a fim de compreendermos que a 
chegada da luz de Cristo afasta as trevas do demônio e dissipa a escuridão do pecado; com 
seu esplendor eterno ela vence as sombras tenebrosas do passado e impede toda infiltração 
dos estímulos pecaminosos. 

Este dia é o próprio Cristo. Sobre ele, o Pai, que é o dia sem princípio, faz resplandecer o sol 
da sua divindade. Ele mesmo é o dia que assim fala pela boca de Salomão: Fiz brilhar no céu 
uma luz que não se apaga (Eclo 24,6 Vulg.). 

Assim como a noite não pode absolutamente suceder ao dia celeste, também as trevas não 
podem suceder à justiça de Cristo. O dia celeste brilha eternamente, e nenhuma obscuridade 
pode ofuscar o fulgor da sua luz. Do mesmo modo, a luz de Cristo resplandece e irradia a sua 
claridade, e sombra alguma do pecado poderá ofuscá-la, como diz o evangelista João: E a luz 
brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la (Jo 1,5). 

Portanto, irmãos, todos nós devemos alegrar-nos neste santo dia. Ninguém se exclua da 
alegria universal, apesar da consciência de seus pecados; ninguém se afaste das orações 
comuns, embora sinta o peso de suas culpas. Por mais pecador que seja, ninguém deve neste 
dia desesperar do perdão. Temos a nosso favor um valioso testemunho: se o ladrão 
arrependido alcançou o paraíso, por que não alcançaria o cristão a graça de ser perdoado? 

Fonte 

  

http://www.rccbrasil.org.br/minist/show_textos.php?aba=minist&nome=txt_000142.php&titulo=Cristo%20%E9%20o%20dia�
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Sobre o Espírito Santo 

São Basílio Magno 

Qual é o homem que, ao ouvir os nomes com os quais é designado o Espírito Santo, não eleva 
seu ânimo e o seu pensamento para a natureza divina? É chamado Espírito de retidão, 
Espírito principal, e como nome próprio e peculiar, Espírito Santo. 

Volta-se para ele o olhar de todos os que buscam a santificação; para ele tende a aspiração de 
todos os que vivem segundo a virtude; é o seu sopro que os revigora e reanima para atingirem 
o fim natural e próprio para que foram feitos. 

Ele é fonte da santidade e luz da inteligência; é ele que dá, de si mesmo, uma certa iluminação 
à nossa razão natural para que encontre a verdade. 

Inacessível por sua natureza, torna-se acessível por sua bondade. Enche tudo com o seu 
poder, mas comunica-se apenas aos que são dignos; não a todos na mesma medida mas 
distribuindo os seus dons em proporção da fé. Simples na essência, múltiplo nas 
manifestações do seu poder, está presente por inteiro em cada um, sem deixar de estar todo 
em todo lugar. Reparte-se e não sofre diminuição. Todos dele participam e permanece 
íntegro, à semelhança dos raios do sol que fazem sentir a cada um a sua luz benéfica como se 
fosse para ele só, e contudo iluminam a terra e o mar e se difundem pelo espaço. 

Assim é também o Espírito Santo: está presente em cada um dos que são capazes de recebê-
lo, como se estivesse nele só, e, não obstante, dá a todos a totalidade da graça de que 
necessitam. Os que participam do Espírito recebem os seus dons na medida em que o 
permite a disposição de cada um, mas não na medida do poder do mesmo Espírito. 

Por ele, os corações são elevados ao alto, os fracos são conduzidos pela mão, os que 
progridem na virtude chegam à perfeição. Ele ilumina os que foram purificados de toda a 
mancha e torna-os espirituais pela comunhão consigo. 

E como os corpos límpidos e transparentes, sob a ação da luz, se tornam também 
extraordinariamente brilhantes e irradiam um novo fulgor, da mesma forma também as 
almas que recebem o Espírito e são por ele iluminadas tornam-se espirituais e irradiam sobre 
os outros a graça que lhes foi dada. 

Dele procede a previsão do futuro, a inteligência dos mistérios, a compreensão das coisas 
ocultas, a distribuição dos carismas, a participação na vida do céu, a companhia dos coros dos 
anjos. Dele nos vem a alegria sem fim, a união constante e a semelhança com Deus; dele 
procede, enfim, o bem mais sublime que se pode desejar: o homem é divinizado. 

 

Fonte 

  

http://www.rccbrasil.org.br/minist/show_textos.php?aba=minist&nome=txt_000165.php&titulo=A%20a%C3%A7%C3%A3o%20do%20Esp%C3%ADrito%20Santo�
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Meditação sobre um versículo do Livro de Jó 

«Porque me puseste contrário a ti, e porque me tornei pesado a mim mesmo?» (Jó, 7,20) 

Comentário de São Gregório Magno: 
«Deus tornou o homem contrário a si mesmo quando o homem, pecando, abandonou Deus. 
Apanhado nas mentiras da serpente, tornou-se inimigo daquele cujos preceitos desprezou. O 
Criador, sempre justo, considerou o homem como seu opositor e reputou-o como inimigo 
por causa de seu orgulho. Mas essa oposição, obra do pecado, tornou-se para o homem um 
duro suplício, de modo que, por uma liberdade deslocada, o homem foi escravizado na 
corrupção, ele que, por uma feliz dependência, gozava livremente da felicidade. 
Abandonando a cidadela segura da humildade, chegou por seu orgulho ao jugo da 
enfermidade; querendo elevar-se, seu coração só conseguiu se escravizar e por não ter querido 
se submeter aos mandamentos divinos, ficou sujeito a todas as misérias presentes. 
Isto se tornará mais evidente se considerarmos primeiramente as misérias do corpo e em 
seguida as da alma. 
Mesmo sem se falar nas dores que o corpo sofre nem nas febres que o queimam, aquilo que se 
chama saúde está cercado de muitos males. O corpo se amolece pelo repouso e se esgota pelo 
trabalho; a abstinência o esgota por sua vez, então ele se reconforta pelo alimento a fim de 
subsistir; o alimento de novo o fatiga e ele tem necessidade do alívio da abstinência para 
retomar o vigor; o banho lhe é necessário para não ressecar, em seguida se enxuga com panos 
para não se reduzir em água; entretém-se com o trabalho para não elanguecer no repouso; 
depois repara suas forças no repouso para não sucumbir com o excesso de trabalho. O 
cansaço da véspera se repara com o sono; o torpor do sono se sacode com a vigília, pois um 
repouso muito longo o cansará mais. Cobre-se de roupas para não sentir frio; depois, 
sofrendo com o calor que procurou, entrega-se à frescura do vento. 
Procurando evitar um mal, encontra outro: trazendo uma funesta ferida, o homem se faz, por 
assim dizer, doente daquilo que é um remédio para seu mal. Quando estamos livres das 
febres e isentos de dores, nossa saúde é, ela própria, uma doença de que é preciso cuidar sem 
cessar. Pois tanto mais alívios procuramos para as nossas necessidades da vida quanto mais 
remédios opomos à nossa moléstia. E mais, o próprio remédio se converte em doença 
quando, usando-o por muito tempo, ficamos doentes daquilo que procuramos para nos curar. 
Isto foi necessário para punir nossa presunção; e foi necessário para abater nosso orgulho. 
Uma só vez a natureza se encheu de orgulho e por causa disso carregamos um corpo de lama 
que sempre desfalece. 
Nossa alma, por seu lado, carrega também seus males. Banida das alegrias sólidas e interiores, 
ela é ora enganada por uma vã esperança, ora agitada pelo medo, ora abatida de tristeza, ora 
entregue a uma alegria falsa. Agarra-se com teimosia aos bens que passam e, sem cessar, é 
alquebrada pela dor de perde-los, porque é, a todo instante, transformada pelo curso rápido 
das mudanças de tais bens. Sujeita a essas coisas sempre inconstantes, torna-se inconstante 
também. Não é sem angustia que encontra o que procurava e, encontrando, começa a se 
aborrecer com o que procurou. Muitas vezes ama o que tinha desdenhado e desdenha o que 
havia amado. 
Aprende com muita dificuldade as coisas da eternidade e esquece-as rapidamente, se não se 
esforça sem cessar. Procura por muito tempo para encontrar um pouquinho das coisas 
celeste; depois, recaindo logo em seus hábitos, não se mantem nem mesmo no pouco que 
tinha adquirido. Se deseja ser instruída, é-lhe ainda extremamente penoso vencer a vanglória 
da ciência. 
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Com muito custo a alma vence a tirania da carne; depois sofre no seu interior com as imagens 
do pecado, embora lhe tenha reprimido os atos exteriores. 
Quando procura se elevar ao conhecimento de seu Criador, encontra-se, pouco depois, como 
que empurrada e envolvida pelas trevas que, infelizmente, ainda lhe são caras. 
A alma gostaria de saber como, sendo incorpórea, governa seu corpo, mas não consegue fazê-
lo efetivamente. Pergunta-se, com espanto, coisas sobre as quais não pode responder e 
persiste na ignorância quando melhor seria que procurasse saber. Vendo-se ao mesmo tempo 
grande e limitada ela não sabe mais o que deve pensar de si mesma; porque se não fosse 
grande não procuraria tão grandes verdades e se não fosse limitada saberia achar ao menos o 
que procura. 
Jó tinha razão de dizer: Porque me puseste contrário a ti, tornei-me pesado a mim mesmo. 
Pois o homem, expulso do paraíso, padecendo os incômodos da carne e dúvidas difíceis em 
seu espírito, tornou-se um fardo pesado para si mesmo. Pressionado por mil males, esmagado 
por doenças, o homem imaginou que, depois de ter abandonado a Deus, acharia repouso em 
si mesmo, mas só encontrou um abismo de perturbações; assim, depois de procurar demais a 
si mesmo com desprezo de seu Criador, é forçado a fugir de si mesmo sem ter mais os meios 
para isso». 

Fonte 

  

http://www.permanencia.org.br/revista/teologia/Emmanuel/nat7.htm�
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De Cartago a Roma 

Encontram-se na história das Catacumbas de São Calisto alguns protagonistas, personalidades de 
primeiro nível: os Papas mártires Fabiano, Cornélio, Sisto II, como também o bispo de Cartago, S. 
Cipriano. A Igreja de Roma e a de Cartago comunicavam-se freqüentemente. É interessante 
conhecer o conteúdo de algumas cartas para saber o que se diziam esses grandes Pastores e como 
julgavam o próprio tempo, não certamente tranqüilo. 

1. A Igreja de Roma à Igreja de Cartago 

A Igreja de Roma, no tempo da perseguição do imperador Décio, oferecia à Igreja de Cartago o 
seguinte testemunho de sua fidelidade a Cristo. 

Roma, inícios de 250. 

“… A Igreja resiste forte na fé. É verdade que alguns cederam, porque impressionados com a 
ressonância que teriam suscitado pela própria posição social ou pela fragilidade humana. 
Entretanto, embora separados agora de nós, não os abandonamos em sua defecção, mas 
ajudamo-los e ainda estamos próximos deles para que se reabilitem pela penitência e recebam 
o perdão d’Aquele que o pode conceder. Caso os deixássemos ao leu de si mesmos, a sua 
queda seria irreparável. 

Procurai fazer também do mesmo modo, irmãos caríssimos, dando a mão àqueles que caíram 
para que se levantem. Assim, se devessem padecer ainda a prisão, sentir-se-ão fortes para 
confessar dessa vez a fé e remediar o erro anterior. 

Permiti-nos que vos recordemos também qual é a linha a seguir numa outra questão. Aqueles 
que cederam na prova, se estiverem doentes, e desde que estejam arrependidos e desejosos da 
comunhão com a Igreja, devem ser socorridos. As viúvas e outros impossibilitados de 
apresentar-se espontaneamente, como também os que se encontram na prisão ou distantes de 
suas casas, devem encontrar quem pense neles. Nem sequer os catecúmenos atingidos pela 
doença devem ficar desencantados em suas expectativas de ajuda. 

Saúdam-vos os irmãos que estão na prisão, os presbíteros e toda a Igreja, que com a máxima 
solicitude vigia sobre todos os que invocam o nome do Senhor. Mas pedimos, também nós, a 
retribuição da vossa lembrança” (Carta 8, 2-3). 

2. O Bispo de Cartago à Igreja de Roma  

Quando Cipriano foi informado da morte do Papa Fabiano, escreveu esta carta aos presbíteros e 
diáconos de Roma. 

Cartago, inícios de 250. 

“Irmãos caríssimos, 

era-nos ainda incerta a notícia da morte daquele meu santo irmão no episcopado, e as 
informações traziam dúvidas, quando recebi de vós a carta, que me foi enviada através do 
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subdiácono Cremêncio, pela qual era plenamente informado de sua gloriosa morte. Exultei, 
então, porque à integridade do seu governo seguiu-se um nobre final. 

Em relação a isso, alegro-me muitíssimo também convosco, porque honrais a sua memória 
com um testemunho tão solene e esplêndido, dando a conhecer também a nós a lembrança 
gloriosa que tendes do vosso bispo, e oferecendo-nos ainda um exemplo de fé e fortaleza. 

De fato, quanto é danosa para os súditos a queda de quem está como chefe, da mesma forma, 
ao contrário, é útil e salutar um bispo que se oferece aos irmãos como exemplo de firmeza na 
fé… Desejo-vos, irmãos caríssimos, que estejais sempre bem” (Carta 9, 1). 

3. Cipriano, bispo de Cartago, ao Papa Cornélio  

Cipriano presta homenagem ao testemunho de coragem e fidelidade demonstrado pelo Papa 
Cornélio e pela Igreja de Roma: “um luminoso exemplo de união e constância a todos os cristãos”. 
Prevendo como iminente a hora da prova também para a Igreja de Cartago, Cipriano pede a 
ajuda fraterna da oração e da caridade. 

Cartago, outono de 253. 

“Cipriano a Cornélio, irmão no episcopado. 

Tomamos conhecimento, irmão caríssimo, da tua fé, da tua fortaleza e do teu claro 
testemunho. Tudo isso é de grande honra para ti e traz-me tanta alegria a ponto de tornar-
me participante e associado aos teus méritos e às tuas empresas. 

Assim como, de fato, una é a Igreja, uno e inseparável o amor, única e inseparável a harmonia 
dos corações, qual sacerdote ao celebrar os louvores de um outro sacerdote não se alegraria 
com isso como de uma glória pessoal? E qual irmão não se sentiria feliz da alegria dos 
próprios irmãos? É certo que não se pode imaginar a exultação e a grande alegria que se deu 
aqui entre nós quando soubemos de coisas tão belas e conhecemos as provas de fortaleza 
dadas por vós. 

Foste guia dos irmãos na confissão da fé, e a mesma confissão do guia fortaleceu-se ainda 
mais com a confissão dos irmãos. Assim, enquanto precedeste aos outros no caminho da 
glória, e enquanto te mostraste pronto a confessar por primeiro e por todos, persuadiste o 
povo a confessar a mesma fé. 

Torna-se impossível para nós, então, estabelecer o que devemos mais elogiar em vós, se a tua 
fé pronta e inabalável ou a inseparável caridade dos irmãos. A coragem do bispo manifestou-
se em todo o seu esplendor como guia do seu povo, e apareceu luminosa e grande a fidelidade 
do povo em plena solidariedade com o seu bispo. Em todos vós a Igreja de Roma deu o seu 
magnífico testemunho, unida totalmente num só espírito e numa só fé. 

Brilhou assim, irmão caríssimo, a fé que o Apóstolo constatava e elogiava em vossa 
comunidade. Já então ele previa e celebrava quase profeticamente a vossa coragem e a vossa 
indomável fortaleza. Já então reconhecia os méritos de que vos tornaríeis gloriosos. Exaltava 
as empresas dos pais, prevendo as dos filhos. Com a vossa plena concórdia, com a vossa 
fortaleza, destes luminoso exemplo de união e constância a todos os cidadãos . 
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Irmão caríssimo, o Senhor em sua Providência adverte-nos previamente que é iminente a 
hora da prova. Deus, em sua bondade e em sua preocupação pela nossa salvação, concede-nos 
as suas benéficas sugestões em vista do nosso próximo combate. Pois bem, em nome daquela 
caridade, que nos liga reciprocamente, ajudemo-nos, perseverando com todo o povo em 
jejuns, vigílias e oração. 

São estas as armas celestes que nos fazem permanecer sólidos e perseverantes. São estas as 
armas espirituais e as flechas divinas que nos protegem. 

Recordemo-nos reciprocamente na concórdia e fraternidade espiritual. Rezemos sempre e em 
todos os lugares uns pelos outros, e procuremos aliviar os nossos sofrimentos com a caridade 
recíproca” (Carta 60, 1-2). 

4. Cipriano anuncia a morte do Papa Sisto II 

A Igreja de Cartago mandara alguns eclesiásticos a Roma para colherem notícias a respeito do 
decreto de perseguição do imperador Valeriano. Retornaram levando a dolorosa notícia da morte 
do Papa Sisto II. O bispo S. Cipriano preocupou-se em informar logo sobre os fatos à Igreja da 
África, enviando esta carta ao bispo Sucesso. 

Cartago, agosto de 258. 

“Meu caro irmão, 

não pude enviar-te logo um meu escrito porque nenhum dos clérigos desta Igreja podia 
mover-se, encontrando-se todos sob a tempestade da perseguição, que porém, graças a Deus, 
encontrou-os muito dispostos a passarem logo ao céu. 

Comunico-te agora as notícias que tenho. 

Retornaram os emissários que enviei a Roma para que apurassem e referissem a decisão 
tomada pelas autoridades a meu respeito, qualquer gênero fosse, e colocar um ponto final, 
assim, as todas as ilações e hipóteses que circulavam. E eis agora qual é a verdade 
devidamente apurada. 

O imperador Valeriano enviou o seu rescrito ao Senado, com o qual decidiu que bispos, 
sacerdotes e diáconos sejam levados imediatamente à morte. Os senadores, os notáveis e os 
que têm título de cavaleiros romanos sejam privados de toda dignidade e também dos bens. 
Se, depois, mesmo após o confisco endurecerem na profissão cristã, devem ser condenados à 
pena capital. 

As matronas cristãs sofram o confisco de todos os bens e depois sejam mandadas em exílio. 
Sejam igualmente confiscados todos os bens aos funcionários imperiais, que já confessaram a 
fé cristã ou devessem confessá-la no presente. Sejam em seguida presos e registrados entre os 
adidos às propriedades imperiais (trabalhos forçados). 

Valeriano acrescenta ainda ao rescrito a cópia de uma sua carta aos governadores das 
províncias e que se refere à minha pessoa. Espero dia após dia essa carta, e espero recebê-la 
logo, mantendo-me sólido e forte na fé. A minha decisão diante do martírio é conhecida. 
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Espero, cheio de confiança como estou, de receber a coroa da vida eterna da bondade e 
generosidade de Deus. 

Comunico-vos que Sisto padeceu o martírio com quatro diáconos em 16 de agosto, enquanto 
encontrava-se na zona do “Cemitério” (as Catacumbas de São Calisto). As autoridades de 
Roma têm como norma que todos os que forem denunciados como cristãos, devam ser 
justiçados e suportar o confisco dos bens em benefício do erário imperial. 

Peço que aquilo que referi seja levado ao conhecimento também dos outros nossos colegas no 
episcopado, porque a nossa comunidade possa ser encorajada e predisposta sempre melhor, 
pelas suas exortações, ao combate espiritual. Isso será de estímulo a considerar mais o bem da 
imortalidade do que a morte, e consagrar-se ao Senhor com fé ardente e fortaleza heróica, a 
mais alegrar-se do que temer diante do pensamento de ter que confessar a própria fé. Os 
soldados de Deus e de Cristo sabem muito bem que a sua imolação não é tanto uma morte 
quanto uma coroa de glória. 

A ti, irmão caríssimo, a minha saudação no Senhor” (Carta 80). 

Fonte 

  

http://www.catacombe.roma.it/br/lettere.html�
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O Símbolo dos Apóstolos 

O Credo foi constituído pelos Apóstolos e seus primeiros sucessores, a fim de que o povo 
cristão guardasse, de memória, os principais pontos da fé católica revelados por Jesus Cristo. 
Veja esses testemunhos dos Padres da Igreja. 

Santo Ireneu (140-202) 

A Igreja, espalhada hoje pelo mundo inteiro, recebeu dos apóstolos e dos seus discípulos a fé 
num só Deus, Pai e onipotente, que fez o céu e a terra, os mares, e tudo quanto nele existe e 
num só Cristo, Filho de Deus, que se fez carne para a nossa salvação; e no Espírito Santo, que 
mediante os profetas predisse a salvação por meio do amado Jesus Cristo nosso Senhor, a sua 
dupla vinda, o seu nascimento da Virgem, a sua paixão e ressurreição dentre os mortos, e que 
diante dele todo joelho se dobrará no céu, na terra e nos infernos, e toda língua o proclame 
(Fl 2, 10-11). Então, sobre todos os seres, pronunciará o seu justo julgamento. As almas dos 
maus, os anjos prevaricadores e apóstatas, precipita-los-á no fogo eterno com os homens 
pecadores, injustos, iníquos e blasfemadores. Os justos, porém, os santos, aqueles que 
guardaram os seus mandamentos e perseveraram no seu amor, receberão dele a vida, terão 
dele a imortalidade e gozarão da glória eterna. 

Esta é a doutrina que a Igreja recebeu; e esta é a fé, que mesmo dispersa no mundo inteiro, a 
Igreja guarda com zelo e cuidado, como se tivesse a sua sede numa única casa. E todos são 
unânimes em crer nela, como se ela tivesse uma só alma e um só coração. Esta fé ela anuncia, 
ensina, transmite como se falasse uma só língua. 

As línguas faladas no mundo são diversas, mas a força da tradição, em toda parte, é a mesma. 
As igreja fundadas na Alemanha não tem outra fé e outra tradição. Diga-se o mesmo das 
igrejas fundadas na Espanha, entre os celtas, no oriente, no Egito, na Líbia ou no centro do 
mundo, que é a Palestina. 

Da mesma forma que o Sol, criatura de Deus, é um só e é idêntico em todo o mundo, assim 
também o ensino da verdade, que brilha em toda parte e ilumina a todos os homens, que 
querem chegar ao conhecimento da verdade (cf. 1Tm 3, 15), é sempre o mesmo.” (Adv. 
Haer. 1,9) 

S. Cirilo de Jerusalém (315-386) 

Este símbolo da fé não foi elaborado segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira 
recolheu-se o que existe de mais importante, para dar, na sua totalidade, a única doutrina da 
fé. E assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão um grande 
número de ramos, da mesma forma este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o 
conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento (Catech. 
ill.5,12) 

Santo Ambrósio (340-397) 

Este Símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e guardião sempre presente; 
ele é, seguramente, o tesouro da nossa alma. (Symb.1) 
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Ele é o Símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela onde Pedro, o primeiro dos Apóstolos, 
teve a sua Sé e para onde ele trouxe a comum expressão da fé(Sententia Comunis). (Symb. 7) 

São Gregório de Nazianzo, o Teólogo (330-379) 

Antes de todas as coisas conservai-me este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o 
qual quero morrer, que me faz suportar todos os males e desprezar todos os prazeres: refiro-
me à profissão de fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu vo-la confio hoje. É por ela que 
daqui a pouco vou mergulhar-vos na água e vos tirar dela. Eu vo-la dou como companheira e 
dona de vossa vida. Dou-vos uma só Divindade e Poder, que existe Una nos Três, e que 
contém os Três de uma maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou de 
natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe… A infinita 
conaturalidade é de três infinitos. Cada um considerado em sí mesmo é Deus todo inteiro… 
Deus os Três considerados juntos. Nem comecei a pensar na Unidade, e a Trindade me 
banha no seu esplendor. Nem comecei a pensar na Trindade, e a unidade toma conta de mim 
(Or. 40,41). 

Simbolo Quicumque – de Santo Atanásio (295373) 

A fé católica é esta: que veneremos o único Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, não 
confundindo as pessoas, nem separando a substância: pois uma é a Pessoa do Pai, outra a do 
Filho, outra a do Espírito Santo; mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo, igual a glória, co-eterna a majestade. 

Tertuliano (†220) 

A regra de fé – pois é preciso conhecermos desde logo o que professamos – consiste em crer: 
não há senão um Deus, o criador do mundo, que tirou o universo do nada por meio de seu 
Verbo, emitido antes de todas as coisas; esse Verbo chamado seu Filho, apareceu em nome 
de Deus e sob diversas figuras aos patriarcas, se fez ouvir pelos profetas e enfim desceu, pelo 
Espírito e poder de Deus, ao seio da Virgem Maria, onde se fez carne, passando a viver como 
Jesus Cristo; em seguida pregou a Nova Lei e a nova promessa do reino dos céus; fez 
milagres, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado aos céus e se assentou à 
direita do Pai; enviou em seu lugar a força do Espírito Santo para guiar os fiéis; virá um dia 
em glória para levar os santos e dar-lhes o gozo da vida eterna e das promessas celestes, bem 
como para condenar os profanos ao fogo perpétuo, após a ressurreição de uns e de outros na 
ressurreição da carne. 

Tal é a regra que Cristo estabeleceu, como demonstraremos, e que não há de suscitar entre 
nós quaisquer questões senão as provenientes das heresias e formuladas pelos hereges. 

Contudo, desde que se mantenha inalterado o conteúdo, podeis pesquisar e discutir quanto 
quiserdes, dando azo à curiosidade, se algum ponto vos parecer ambíguo ou obscuro… Em 
suma, é melhor ignorar o que não é preciso saber, se se conhece o que se deve. 

Fonte 

  

http://www.universocatolico.com.br/content/view/584/3/�
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A Virgem 

Toda a Tradição fala abundantemente de Nossa Senhora, razão pela qual a Igreja lhe presta 
um culto especial (hiperdulia). Os santos Padres e Doutores confirmam a nossa fé. Vejamos 
um pouco de tudo aquilo que eles nos oferecem sobre a Virgem Maria. 

São Cirilo de Alexandria (370-442): 

Causa-me profunda admiração haver alguns que duvidam em dar à Virgem Santíssima o 
título de Mãe de Deus. Realmente, se Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, por que motivo não 
pode ser chamada de Mãe de Deus a Virgem Santíssima que o gerou? Esta verdade nos foi 
transmitida pelos discípulos do Senhor, embora não usassem esta expressão. Assim fomos 
também instruídos pelos santos Padres. Em particular Santo Atanásio (295 -373), nosso pai 
na fé, de ilustre memória, na terceira parte do livro que escreveu sobre a santa e 
consubstancial Trindade, dá frequentemente à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. 
Vejo-me obrigado a citar aqui as suas palavras, que têm o seguinte teor: “A Sagrada 
Escritura, como tantas vezes fizemos notar, tem por finalidade e característica afirmar de 
Cristo Salvador essas duas coisas: que Ele é Deus e nunca deixou de o ser, visto que é a 
Palavra do Pai, seu esplendor e sabedoria; e também que nestes últimos tempos, por causa de 
nós, se fez homem, assumindo um corpo da Virgem Maria, Mãe de Deus”. E continua mais 
adiante: “Houve muitos que já nasceram santos e livres de todo pecado: Jeremias foi 
santificado desde o seio materno; também João, antes de ser dado à luz, exultou de alegria ao 
ouvir a voz de Maria Mãe de Deus”. Estas palavras são de um homem inteiramente digno de 
lhe darmos crédito, sem receio, e a quem podemos seguir com toda segurança. Com efeito, ele 
jamais pronunciou uma só palavra que fosse contrária às Sagradas Escrituras. De fato, a 
Escritura, verdadeiramente inspirada por Deus, afirma que a Palavra de Deus se fez carne, 
uniu-se à alma dotada de alma racional. Portanto, a Palavra de Deus assumiu a descendência 
de Abraão e, formando para si um corpo vindo de uma mulher, tornou-se participante da 
carne e do sangue. Assim, já não é somente Deus mas também homem, semelhante a nós, em 
virtude da sua união com a nossa natureza. Por conseguinte, o Emanuel, Deus conosco, 
possui duas realidades, isto é, a divindade e a humanidade. Todavia é um só Senhor Jesus 
Cristo, único e verdadeiro Filho por natureza, ainda que ao mesmo tempo Deus e homem. 
Não é apenas um homem divinizado, igual àqueles que pela graça se tornam participantes da 
natureza divina; mas é verdadeiro Deus que, para nossa salvação, se tornou visível em forma 
humana, conforme Paulo testemunha com as seguintes palavras: “Quando se completou o 
tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à Lei, a fim 
de resgatar os que estavam sujeitos à Lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva” 
(Gal 4, 4-5). 

Santo Irineu (140-202): 

No Cristo que nasce de Maria, é a humanidade toda que renasce à vida, a solidariedade 
existente entre Cristo e os homens traz esta conseqüência: a concepção e o nascimento de 
Jesus já são a redenção por antecipação dos homens. Como por uma virgem desobediente foi 
o homem ferido, caiu e morreu, assim também por meio de uma virgem obediente à palavra 
de Deus, o homem recobrou a vida. Era justo e necessário que Adão fosse restaurado em 
Cristo, e que Eva fosse restaurada em Maria, a fim de que uma virgem feita advogada de uma 
virgem, apagasse e abolisse por sua obediência virginal a desobediência de uma virgem. 
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Santo Agostinho (†430): 

Pelo sexo feminino caiu o homem e pelo sexo feminino encontrou sua reparação. Pois, uma 
Virgem deu à luz a Cristo, e uma mulher anunciou a ressurreição! Pela mulher veio a morte. 
Pela mulher chegou a vida (Sermão 232,2). 

Enquanto Cristo é gerado pelo Pai, Deus de Deus, não é sacerdote. Ele o é, em razão da 
carne que assumiu, em razão da vítima que oferece e recebeu de nós. 

Nem se deve tocar na palavra pecado em se tratando de Maria; e isto em respeito Àquele de 
quem mereceu ser a Mãe, que a preservou de todo pecado por sua graça. Nosso Senhor 
entrou por sua livre vontade no seio de Virgem… Engravidou sua Mãe, todavia sem privá-la 
da sua virgindade. Tendo-se formado a si mesmo, saiu e manteve íntegras as entranhas da 
mãe. Desta maneira, revestiu aquela de quem se dignou nascer, com a honra de mãe e com a 
santidade de virgem… Que significa isso? Quem pode dizê-lo? Quem o pode calar? Coisa 
admirável. Mas não nos é permitido calar aquilo de que somos incapazes de esclarecer… Não 
obstante, sentimo-nos constrangidos a louvar, para que o nosso silêncio não seja sinal de 
ingratidão. Graças sejam dadas a Deus! Aquilo que não se pode exprimir dignamente, pode-
se crer firmemente. (Sermão 215,3). 

Maria permaneceu virgem concebendo o seu Filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carrega-
lo, virgem ao alimentá-lo do seu seio, virgem sempre. (Sermões 186,1 3° de Natal). 

 
Veio ele[Cristo] habitar num seio materno, deixando-o intacto. Com efeito, assim como 
nesse sepulcro nenhum morto foi sepultado, nem antes, nem depois, (Jo 19,41), também no 
seio virginal de Maria, nem antes nem depois, ser mortal algum foi concebido. (De fide et 
symbolo IV,8.11). 

Virgem concebeu. Virgem deu à luz. Virgem viveu até a morte, ainda que estivesse desposada 
com um operário. (A Instrução dos Catecúmenos 22,40). 

Nossa fé não é ficção. Nunca vimos o rosto da Virgem Maria da qual, sem contato de varão e 
sem detrimento de sua virgindade no parto, nasceu o Senhor Jesus Cristo milagrosamente (A 
Trindade VIII,5,7). 

Na verdade, era digno, e de todo conveniente, que o parto daquela que havia procriado ao 
Senhor do céu e da terra, e que permanece virgem após ter dado à luz, fosse celebrado não 
somente com festejos humanos, mas com cânticos sublimes de louvor, pelos anjos. (Sermão 
193,1 10° do Natal) 

Causa-nos admiração o parto de uma Virgem… A integridade virginal permanece inviolada 
na concepção e no parto. (Sermão 192,1 9° do Natal) 

 
Já era Filho único do Pai aquele que nasceu como filho único de sua Mãe.(idem) Causa-te 
estranheza, [ó Porfírio] porventura, o inusitado parto de uma Virgem? Nem sequer isto deve 
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constranger-te. Digo mais: isto deve conduzir-te a aceitar a ter piedade, porque aquele que é 
admirável nasce admiravelmente. (A Cidade de Deus, X,29,1.2) 

Maria, Jesus ao ser concebido em ti, encontrou-te virgem, e uma vez nascido te deixa Virgem. 
Concede-te a fecundidade sem te privar da integridade! De onde te vem tudo isso?… Dize-
me, ó Anjo, de onde veio tal glória a Maria? E o Anjo diz: Eu já o declarei ao saudá-la: “Ave, 
cheia de graça” (Lc 1, 28). (Sermão 291,6).
 
Mas os católicos, ao contrário, sempre creram na virgindade da santa Maria, no parto. Ele 
tomou de Maria um corpo real e autêntico, tendo sua Mãe permanecido virgem no parto, 
assim como depois do parto. (Contra Iulianum I, 2,4) 
 
Mereceu ela conceber e dar à luz, ao que nos consta, sem pecado algum. … porque sabemos 
que lhe foi conferida maior abundância de graça para vencer qualquer pecado. (De natura et 
gratia 36,42). 
 
Quando vocês ouvirem falar dos irmãos do Senhor, pensem logo que se trata de algum 
parentesco que os une a Maria, sem imaginar ter ela tido outros filhos.O hábito de nossa 
Escritura santa, com efeito, é de não restringir esse nome de irmãos unicamente aos filhos 
nascidos do mesmo homem e da mesma mulher… É preciso penetrar o sentido das 
expressões empregadas pela Sagrada Escritura. Ela tem sua maneira de dizer. Possui sua 
linguagem própria. Quem ignora essa linguagem pode ficar perturbado e perguntar-se: 
Então, o Senhor tem irmãos? Será que Maria teve ainda outros filhos? Não! De modo algum! 
… Qual é, pois, a razão de ser da expressão irmãos do Senhor? Irmãos do Senhor eram os 
parentes de Maria… Como se demonstra isso? Pela própria Escritura, que chama, por 
exemplo, Lot de irmão de Abraão (Gen 13,8 e 14,14). 
 
E ele era tio de Lot, e, todavia, chamam-se ambos de irmãos, unicamente por serem parentes. 
Também Labão era tio de Jacó, por ser irmão de Rebeca, esposa de Isaac. Lede a Escritura e 
vereis que tio e sobrinho tratavam-se de irmãos. (Comentário do Evangelho de João X,2) 
 
O seio de Maria é a câmara nupcial. É aí que Ele se tornou a cabeça da Igreja. (Comentário 
do Evangelho de João). 

 
Para esse fim [a Encarnação]criou a Virgem, essa que Ele escolheu para que lhe desse o ser 
em seu seio(De peccatorum meritis et remissione II, 24,38). 

 
Maria deu à luz corporalmente a Cabeça deste corpo. A Igreja dá à luz espiritualmente os 
membros dessa Cabeça. Nem em Maria nem na Igreja, a virgindade impede a fecundidade. E 
nem em uma nem em outra a fecundidade destrói a virgindade (A Virgindade Consagrada 
II,2). 

 
Entre todas as mulheres, Maria é a única a ser ao mesmo tempo Virgem e Mãe, não somente 
segundo o espírito, mas também pelo corpo. Cristo nasceu com efeito da Mãe que embora em 
contato com varão concebeu intacta, e sempre intacta permaneceu, concebeu virgem, dando à 
luz virgem, virgem morrendo, embora fosse desposada com o carpinteiro, extinguiu todo 
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orgulho da nobreza carnal. Uma virgem concebe, virgem leva o fruto, uma virgem dá à luz e 
permanece perpetuamente virgem. 

Santo Efrém (306-373), doutor da Igreja: 

A Virgem gerou a Luz, sem ficar com nenhum sinal, como a sarça que ardia ao fogo sem se 
consumir. 

Santo Epifânio (†403): 

Voltando-se o Senhor, viu o discípulo a quem amava, e lhe disse, a respeito de Maria: Eis aí 
tua Mãe; e então à Mãe: “Eis aí teu filho” (Jo 19,26). Ora, se Maria tivesse filhos, ou se seu 
esposo ainda estivesse vivo, por que o Senhor a confiaria a João, ou João a ela? Mas, e por que 
não a confiou a Pedro, a André, a Mateus, a Bartolomeu? Fê-lo a João por causa da sua 
virgindade. A ele foi que disse: Eis aí a tua mãe. Não sendo mãe corporal de João, o Senhor 
queria significar ser ela a mãe ou o princípio da virgindade: dela procedeu a Vida. Nesse 
intuito dirigiu-se a João, que era estranho, que não era parente, a fim de indicar que sua Mãe 
devia ser honrada. Dela, na verdade, o Senhor nascera, quanto ao corpo; sua encarnação não 
fora aparente, mas real. E se ela não fosse verdadeiramente sua Mãe, aquela de quem recebera 
a carne, e que o dera à luz, não se preocuparia tanto em recomendá-la como a sempre 
Virgem. Sendo sua Mãe, não admitia mancha alguma na sua honra e no admirável vaso do 
seu corpo. Mas prossegue o Evangelho: e a partir daquele momento, o discípulo a levou 
consigo. Ora, se ela tivesse esposo, casa e filhos, iria para o que era seu, não para o alheio. 

S. João Crisóstomo (349-407): 

Virgem que permaneceu virgem, sendo verdadeiramente mãe. 

S. Gregório Magno (540604) , Papa e doutor da Igreja: 

Virgem que deu à luz e, enquanto dava à luz, duplicava a virgindade . 

Cirilo de Jerusalém (370-444) , doutor da Igreja: 

Que arquiteto, erguendo uma casa de moradia, consentiria que seu inimigo a possuísse 
inteiramente e habitasse? 

São João Damasceno (675-749), homilia sobre a dormição da Mãe Santíssima de Deus na 
festa da Assunção: 

Quem ama ardentemente alguma coisa costuma trazer seu nome nos lábios e nela pensar 
noite e dia. Não se me censure, pois, se pronuncio este terceiro panegírico da Mãe de meu 
Deus, como oferenda em honra de sua partida. Isto não será favor para ela mas servirá a mim 
mesmo e a vós, aqui presentes… Não é Maria que precisa de elogios, nós é que precisamos de 
sua glória. Um ser glorificado, que glória pode receber ainda? a fonte da luz, como será 
iluminada ainda? Ela [Maria] cativou o meu espírito, ela reina sobre a minha palavra, dia e 
noite sua imagem me é presente. Mãe do Verbo, dá-me de que falar!… Eis aquela cuja festa 
celebramos hoje em sua santa e divina Assunção. Aquele que desceu ao seio virgíneo para ser 
concebido e se encarnar, sem deixar o seio do Pai; Aquele que através da Paixão marchou 
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voluntariamente para a morte, conquistando pela morte a imortalidade e voltando ao Pai; 
como não pôde ele atrair ao Pai sua Mãe segundo a carne? como não elevaria da terra ao céu 
aquela que fora um verdadeiro céu sobre a terra? Hoje, da Jerusalém terrestre, a Cidade viva 
de Deus foi conduzida à Jerusalém do alto; aquela que concebera como seu primogênito e 
unigênito o Primogêntio de toda a criatura e o Unigênito do Pai, vem habitar na Igreja das 
primícias; a arca do Senhor, viva e racional, é transportada ao repouso de seu Filho. As portas 
do paraíso se abrem para acolher a terra portadora de Deus, onde germinou a árvore da vida 
eterna, redentora da desobediência de Eva e da morte infligida a Adão. Aquela que foi o leito 
nupcial onde se deu a divina encarnação do Verbo,veio repousar em túmulo glorioso, como 
em tálamo nupcial, para de lá se elevar até a câmara das núpcias celestes, onde reina em plena 
luz com seu Filho, e seu Deus, deixando-nos também como lugar de núpcias seu túmulo 
sobre a terra…. Mas então? morreu a fonte da vida, a Mãe de meu Senhor? Sim, era preciso 
que o ser formado da terra à terra voltasse, para dali subir ao céu, recebendo o dom da vida 
perfeita e pura a partir da terra, após ter-lhe entregue o seu corpo. Era preciso que, como o 
ouro no crisol, a carne rejeitasse o peso da imortalidade e se tornasse, pela morte, 
incorruptível, pura, e assim ressuscitasse do túmulo… Erguei vossos olhos, Povo de Deus, 
alçai vosso olhar! Eis em Sião a Arca do Senhor Deus dos exércitos, à qual vieram 
pessoalmente prestar assistência os Apóstolos, tributando seu derradeiro culto ao corpo que 
foi princípio de vida e receptáculo de Deus. Eis a Virgem, filha de Adão e Mãe de Deus: por 
causa de Adão entrega o seu corpo à terra, mas por causa de seu Filho eleva a alma aos 
tabernáculos celestes! Que toda a criação celebre a subida da Mãe de Deus: os grupos de 
jovens em sua alegria, a boca dos oradores em seus panegíricos, o coração dos sábios em suas 
dissertações sobre essa maravilha, os velhos de veneráveis cãs em suas contemplações. Que 
todas as criaturas se associem nesta homenagem, que ainda assim, não seria suficiente. 
Todos, pois, deixemos em espírito este mundo com aquela que dele parte. Cantemos hinos 
sacros e nossas melodias se inspirem nas palavras: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo! 

Santo Ildefonso de Toledo (617-667): 

Tua pureza fica salva no anúncio angélico sobre tua prole; tua virgindade encontra segurança 
no nome de teu Filho, e assim permaneces honesta e íntegra depois do parto. Não quero ver-
te [Joviano] questionar sobre o pudor de nossa Virgem no parto, não quero verte corromper 
a sua integridade na geração; não quero saber violada sua virgindade no momento em que deu 
à luz. Não lhe negues a maternidade porque foi virgem; não a prives da plena glória da 
virgindade, porque foi mãe. Se uma dessas coisas tu confundes, em tudo erraste. Desconhecer 
a harmonia que as une é ignorar por completa a verdade que encerram. Se não pensas assim 
estás errado, pecas contra a justiça. Se negas à Virgem sua maternidade ou sua virgindade, 
injurias grandemente a Deus. Negas que ele possa fazer a sua vontade, que ele possa manter 
virgem a que encontrou virgem. Mas então a divindade do Onipotente antes trouxe 
detrimento do que benefício a Maria; enfeiou-a Aquele que enchera de beleza, ao criá-la. 
Cesse o pensamento que assim julga, cale-se a boca que assim fala, não ressoe tal voz. Porque 
Maria é Virgem por graça de Deus, virgem de homem, virgem por testemunho do anjo, 
virgem por declaração do esposo, virgem sem sombra de dúvida, virgem antes da vinda do seu 
filho, virgem depois de concebê-lo, virgem no parto, virgem depois do parto. Fecundada pelo 
Verbo e de repleta, dignamente deu-o à luz, em nascimento humano, sim, conforme à 
condição e à verdade das coisas humanas, mas de modo intacto, incorrupto e totalmente 
íntegro. Isso ela deve a um dom divino, a uma divina graça, a uma divina concessão, mediante 
uma obra totalmente nova, de eficácia nova, de realização inédita, mantendo-se virgem pela 
concepção e depois da concepção, pelo parto, com o parto e depois do parto, virgem com o 
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que havia de nascer, com o que nascia, virgem depois do seu nascimento. Dita, pois, esposa e 
virgem, escolhida para esposa e virgem, criada como esposa e virgem. Sempre virgem, apesar 
do filho e do esposo, alheia a toda união e comércio conjugal. Verdadeiramente virgem e 
santa, virgem gloriosa, virgem honrada. E após o nascimento do Verbo encarnado, após a 
natividade do homem assumido em Deus, do homem unido a Deus, mais santa virgem ainda, 
santíssima, mais bemaventurada, mais gloriosa, mais nobre, mais honrada, e mais augusta. 

Fonte 

  

http://www.universocatolico.com.br/content/view/385/160/�
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Canto de Natal 

São Romano, o Cantor 

A Virgem hoje dá luz ao Eterno 
E a terra oferece uma gruta ao Inacessível. 
Os anjos e os pastores te louvam 
E os magos avançam com a estrela. 
Porque Tu nasceste para nós, 
Pequenino, Deus Eterno! 
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A Visitação 

Santo Ambrósio 

Por aquellos días, levantàndose María, se dirigió presurosa a la montaña, a una ciudad de Judá, y 
entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

19. Es normal que todos los que quieren ser creídos corroboren las razones que les den 
crédito.También el ángel que anunciaba los misterios, para inducir a creer por un hecho, ha 
anunciado a María, una virgen, la maternidad de una esposa anciana y estéril, mostrando de 
este modo que Dios puede hacer todo cuanto le agrada. Desde que oyó esto María, no como 
incrédula del oráculo, ni como insegura del anuncio, ni como dudosa del hecho, sino alegre en 
su deseo, para cumplir un piadoso deber, presurosa por el gozo, se dirigió hacia la montaña. 
Llena de Dios, ¿podia ella no elevarse presurosa hacia las alturas? Los cálculos lentos son 
extraños a la gracia del Espíritu Santo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la 
Madre de mi Señor venga a visitarme? 

24. El Espíritu Santo conocía su palabra y no la olvida jamás, y la profecía se realiza no sólo 
en los hechos milagrosos, sino en todo el rigor y propiedad de los términos. ¿Cuál es este 
fruto del vientre, sino Aquel del que se ha dicho : He aquí que el Señor da por herencia los hijos, 
recompensa del fruto del seno? (Ps 126, 3). Es decir, la herencia del Señor son los hijos, precio 
de este fruto que nació del seno de María. El es el fruto del vientre, la flor de la raíz, de la cual 
profetizó Isaías al decir : Saldrá una vara de la raíz de Jesé, y la flor brotará de la raíz; la raíz es 
la raza judía; el tallo, María; la flor de María, Cristo, que, como el fruto del buen árbol, según 
nuestros progresos en la virtud, ahora florece, ahora fructifica en nosotros, ahora renace por 
la resurrección del cuerpo. 

¿Y de dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a mí? 

25. No habla como una ignorante -sabía ella que existía la gracia y la operación del Espíritu 
Santo, para que la madre del profeta fuese saludada por la madre del Señor para provecho de 
su hijo-, sino que ella reconocía que es esto el resultado, no de un mérito humano, sino de la 
gracia divina. Dice así : ¿De dónde a mí?, es decir, ¿qué felicidad me llega que la Madre de mi 
Señor viene a mí? Yo reconozco que no tengo nada que esto exija. ¿De dónde a mí ?¿Por qué 
justicia, por qué acciones, por qué méritos? No son diligencias acostumbradas entre mujeres 
que la Madre de mi Señor venga a mí. Yo presiento el milagro, reconozco el misterio: la Madre 
del Señor está fecundada del Verbo, llena de Dios. 

Porque he aquí que, como sonó la voz de tu salutación en mis oídos, dio saltos de alborozo el niño 
en mi seno. Y dichosa tú que has creído. 

26. Observas que María no dudó, sino que creyó, y por eso ha conseguido el fruto de la fe. 
Bienaventurada tú, dice, que has creído. ¡Mas también sois bienaventurados vosotros que 
habéis oído y creído!, pues toda alma que cree, concibe y engendra la palabra de Dios y 
reconoce sus obras. Que en todos resida el alma de María para glorificar al Señor ; que en 
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todos resida el espíritu de María para exultar en Dios. Si corporalmente no hay más que una 
Madre de Cristo, por la fe Cristo es fruto de todos. 

Fonte 

  

http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20011209_ambrogio_sp.html�


34 
 

Sermão para o Natal 

São Beda 

E eis que os pastores se apressam, com grande alegria, para ver aquele de quem ouviram falar. 
E como buscaram com fervoroso amor, mereceram achar rapidamente o Salvador. Assim 
também os inteligentes pastores dos rebanhos, ou melhor, todos os fiéis que se propõem a 
procurar a Cristo com o trabalho do espírito, o demonstram por suas palavras e atos. 

Vamos até Belém, disseram, para ver esta palavra que se realizou. Vamos, pois, nós também, 
caríssimos irmãos, pelo pensamento, até Belém, cidade de Davi, e lembremos, cheios de 
amor, que nela o Verbo se fez carne e celebremos com honras sua Encarnação. Deixemos 
para trás as baixas concupiscências da carne e, com todo o desejo da alma, vamos até a Belém 
do alto, ou seja, a casa do Pão vivo, não fabricada, mas eterna no céu, e relembremos amando 
que o Verbo se fez carne. Para lá Ele subiu na carne, onde senta à direita do Pai. Procuremo-
Lo no alto, com perseverante virtude, com coração solícito, pela mortificação do corpo, para 
encontrarmos reinando no trono do Pai, Aquele que os pastores viram chorando no 
Presépio. 

E vieram apressados e encontraram Maria e José, e a criança recostada no Presépio. Vieram 
os pastores apressados e encontraram Deus nascido como homem e os ministros deste 
nascimento. Corramos nós também, irmãos, não com os passos dos pés, mas com o progresso 
das boas obras, para ver esta mesma humanidade glorificada, com seus ministros tendo já 
recebido a digna recompensa por seus trabalhos. Corramos vê-Lo na resplandecente 
majestade do Pai, que é também sua. Corramos vê-Lo, digo, pois tanta felicidade não se 
procura com vagar e preguiça, mas deve-se seguir as pegadas de Cristo com vivacidade. Pois 
Ele próprio, desejoso de ajudar nosso caminho, estende a mão, querendo ouvir de nós: 
“Atraia-nos atrás de ti, corremos no aroma dos teus perfumes”. 

Continuemos, então, apertemos os passos da virtude, para O alcançarmos. Ninguém se 
atrase a se converter ao Senhor, que ninguém deixe ir passando os dias; peçamos por todos os 
meios e antes de tudo, que Ele dirija nossos passos segundo a sua palavra e que o mal não 
tenha domínio sobre nós. 

Ao vê-Lo, reconheceram a palavra que lhes tinha sido dita sobre esta criança. E nós, irmãos 
amados, as coisas que nos foram ditas sobre o nosso Salvador, Deus e homem verdadeiro, 
recebamos logo com pia fé e abracemos depressa com grande amor, para que possamos ter 
delas, no futuro, um perfeito conhecimento de visão compreensiva. Elas são a vida única e 
verdadeira dos beatos, não só homens, mas também dos anjos, que contemplam 
perpetuamente a face do Criador, como ardentemente desejava o salmista, que dizia: “Minha 
alma tem sede do Deus vivo, quando virei e aparecerei diante da face de Deus”. E ele mostra 
que seu desejo não pode ser contentado com nenhuma influência terrestre, mas somente da 
visão de Deus, quando diz: “Ficarei saciado quando se manifestar a Vossa glória”. E como 
não são os preguiçosos e os moles que são dignos da divina contemplação, nos adverte 
solícito: “Mas eu aparecerei diante de Vós na santidade”. 

Fonte 

  

http://www.veritatis.com.br/article/3443�
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Sermão para o Natal  

São Pedro Crisólogo 

Seríamos levados antes a adiar nosso sermão, tal a sublimidade e o mistério do nascimento de 
Cristo. A Virgem deu à luz; quem o explicará? O Verbo se fez carne; quem explanará este 
mistério? Se o Verbo de Deus vagiu na boca de uma criança, como poderá falar dele o 
homem cheio de imperfeição? Mas como a estrela iluminou os magos em busca da Luz, assim 
a palavra do pregador deve dar a conhecer a seus ouvintes o nascimento de Deus, a fim de se 
regozijarem com o encontro de Cristo e, mais que perscrutarem seus divinos segredos, 
honrarem com dádivas o Menino-Deus. Orai, irmãos meus, para que se digne crescer, pouco 
a pouco, em minha palavra, aquele que aceitou crescer num corpo como o nosso. 

O evangelista diz ter o anjo falado assim: “Não temas, Maria, pois achaste graça diante de 
Deus”. Não temas, Maria. E por quê? Porque achaste graça. Temer não é próprio de quem 
recebe, – é próprio de quem perde. Recebeste, concebendo, a graça do divino germe, e não 
perdeste o brilho de tua virgindade, ao entregá-la à luz. “Não temas, Maria”. Que pode temer 
a que concebe a segurança do mundo, a alegria dos séculos? Temor não existe, onde se trata 
de algo divino, não humano; onde há consciência de virtude, não de impureza. Que pode 
temer a mãe daquele a quem temem até os que infundem temor? Que pode temer aquela cujo 
assessor é o juiz da própria causa, e que tem sua integridade como testemunho de sua 
inocência? “Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus”. 

A Virgem acolheu em seu seio o Verbo divino, o qual, desde a eternidade, coexistia com 
Deus. Fez-se grandioso templo da Divindade, ela, morada humilde e humana. Aquele que 
não podia ser contido na pequenez do corpo humano, ia-lo na estreiteza do ventre virginal. 
“Eis que conceberás no ventre”. Bastaria ter dito: “conceberás “; por que acrescentou: “no 
ventre”? Para indicar ser real a concepção, não aparente; para atestar que o nascimento seria 
real, não fictício; para demonstrar que assim como Cristo, enquanto Deus, procede do 
verdadeiro Deus, enquanto homem tem um corpo que é fruto bendito da verdadeira 
concepção. É, pois, herético afirmar que Cristo tomou um corpo etéreo e apenas tenha 
aparentado a forma de homem. “Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, ao qual 
chamarás Jesus”. 

Em hebraico, “Jesus” significa “Salvador”. Com razão, pois, tudo está salvo na Virgem, 
quando ela gerou o Salvador de tudo. “chama-lo-ás Jesus”. Porque com este nome é adorada a 
majestade augusta da divindade; todos os que habitam os céus, os que povoam a terra, os que 
gemem nas profundezas do inferno prosternam-se ante esse nome e o adoram. Ouvi as 
palavras do Apóstolo: “Ao nome de Jesus se dobrará todo joelho, no céu, na terra e nos 
infernos” 1. É o nome que deu vista aos cegos, ouvido aos surdos, curou os coxos, deu fala aos 
mudos, vida aos mortos, libertou os possessos do demônio. Mas se o nome é tão sublime, 
quanto não o será o poder de seu dono? O mesmo anjo diz quem seja aquele que detém esse 
nome: “Ele será chamado Filho do Altíssimo”. Vede: o que a Virgem concebe não é germe da 
terra, mas do céu. A Virgem deu à luz e seu filho é o Filho de Deus! Portanto, os que 
pretendem encontrar algo de apenas humano nesse nascimento estão injuriando ao 
Altíssimo! 

“E o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu 
reino não terá fim”. São palavras que o herege procura toldar em favor de seu erro. “Eis, diz 
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aqui, é o anjo quem fala: o Senhor Deus lhe dará… Então, não é maior aquele que dá do que 
aquele que recebe? E o que recebe, acaso já possuía o que recebe?” 

Nós, porém, irmãos, escutemos tais palavras do anjo, não como os pérfidos hereges, mas 
como verdadeiros fiéis; sejam-nos fundamento para a fé, não pretexto para o erro. “O Senhor 
Deus lhe dará”. Que Deus? O próprio Verbo, que era, no princípio, Deus 2. A quem dará? 
Ao que se fez carne e habitou entre nós. Ouçamos ao Apóstolo, que diz: “Deus estava em 
Cristo, reconciliando o mundo consigo” 3. Consigo, não com outro. Portanto, Deus, que 
estava em Cristo, se dava a si mesmo o reino, em Cristo, conferindo ao corpo assumido o que 
desde sempre possuía na divindade. 

“Dar-lhe-á o Senhor Deus a sede de Davi seu pai”. Veja-se: quando recebe, chama-se filho de 
Davi; quando dá, Filho de Deus. Ele mesmo disse: “tudo o que o Pai tem é meu” 4. De onde, 
pois, vem essa necessidade de receber, se existe a posse de tal poder? “Tudo o que o Pai tem é 
meu”. Quem recebe o que já é seu? Porventura é graça de um doador aquilo que o receptor já 
possui? Confessemos que houve um receptor, mas foi o que nasceu, o que assumiu a carne e a 
infância, o que sofreu o presépio e os trabalhos da vida, o que sentiu fome e sede, o que não 
fugiu às injúrias, o que subiu à cruz e padeceu a morte, o que ingressou no sepulcro; a este 
atribui, ó herege, a recepção de algo! Por que pensas que Deus despreza receber a honra, se 
recebeu injúrias? Pensas que lhe aborrece receber do Pai um reino, ele que dos inimigos 
recebeu afrontas e até a morte? Herege, tudo o que é injúria, temporal, recebido, tudo o que 
importa diminuição e inclui a morte, entende não dizer respeito à divindade e sim ao corpo! 
Assim não farás injúria ao Filho, não colocarás distâncias na Trindade. 

Mas voltemos ao nosso tema: “Dar-lhe-á o trono de Davi seu pai”. Aquele, pois, que no céu se 
assenta junto do Pai, na terra recebe o trono de Davi. Aquele que reinou sempre, reina com 
relação a nós, na herança de Davi, que assume para sempre. Alegremo-nos, amados irmãos, 
pois quem é, em si, o Rei, se digna reinar em nós. Regozijemo-nos, pois vem reinar na terra a 
fim de que nós possamos reinar no céu. Sim, escutai o Apóstolo: “se com ele sofrermos, cem 
ele reinaremos” 5. Nasceu para nós e vem a nós precisamente para isso: para nos dar um 
reino! Ele mesmo o prometeu, com as palavras: “Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do 
reino que vos está preparado desde a origem do mundo” 6. Preparado para vós, disse ele, não 
para mim. Virá para ficar sempre entre nós, para estar sempre ante nossos olhos aquele que 
agora só está em nosso coração. Virá trazer a confiança de sua familiaridade aos que 
participarão de seu reino. “E seu reino não terá fim!” 

Alegrai-vos os que credes em sua vinda, porque vos prometeu um reino, onde os cargos são 
irremovíveis e as dignidades perpétuas. Quem não ambiciona o infinito? Quem prefere o 
perecível? Quem, comprando por ouro as honrarias passageiras, não deseja receber 
gratuitamente as eternas? 

Irmãos meus, trata-se aí de cargos, de postos, de dignidades, sim, mas se não se der crédito à 
verdade do Evangelho não se obterão tais prêmios eternos. Se nos agrada o serviço de Cristo, 
se aspiramos militar sempre sob as suas ordens, armemo-nos com as armas de Cristo, 
vigiemos, sejamos sóbrios, vençamos o demônio, detestemos os vícios. Para podermos 
alcançar os prêmios e coroas de Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai reina agora e 
sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 

Notas: 
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[1] Fl 2, 11; 

[2] Jo 1, 1; 

[3] 2Cor 5, 19; 

[4] Jo 17. 10; 

[5] 2Tm 2, 12; 

[6] Mt 25, 34. 

Fonte 

  

http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/pais_da_igreja/s_pedro_crisologo_sermao_de_natal.html�
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Sermão para o Natal 

São Gregório Nazianzeno 

Jesus Cristo nasceu, rendei-lhe glória! Cristo desceu dos céus, correi para ele! Cristo está 
sobre a terra, exaltai-o! “Cantai ao Senhor, terra inteira. Alegria no céu; terra, exulta de 
alegria!” (Sl 96,1.11). Do céu, ele vem habitar no meio dos homens; estremecei de temor e de 
alegria: de temor, por causa do pecado; de alegria, por causa da nossa esperança. Hoje, as 
sombras se dissipam e a luz se eleva sobre o mundo; como outrora no Egipto envolto em 
trevas, hoje uma coluna de fogo ilumina Israel. O povo, que estava sentado nas trevas da 
ignorância, contempla hoje essa imensa luz do verdadeiro conhecimento porque “o mundo 
antigo desapareceu, todas as coisas são novas” (2 Co 5,17). A letra recua, o espírito triunfa 
(Rm 7,6); a prefiguração passa, a verdade aparece (Col 2,17). 

Aquele que nos deu a existência quer também inundar-nos de felicidade; essa felicidade que o 
pecado nos havia feito perder, a incarnação do Filho nos devolve… Tal é esta solenidade: 
saudamos hoje a vinda de Deus ao meio dos homens para que possamos, não chegar mas 
regressar para junto de Deus; a fim de que nos despojemos do homem velho e nos revistamos 
do Homem novo (Col 3,9), a fim de que, mortos em Adão, vivamos em Cristo (1 Co 
15,22)… Celebremos pois este dia, cheios de uma alegria divina, não mundana, mas uma 
verdadeira alegria celeste. Que festa, este mistério de Cristo! Ele é a minha plenitude, o meu 
novo nascimento. 

 
 

Fonte 

  

http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/pais_da_igreja/s_gregorio_de_nazianzo_antologia.html�
http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/pais_da_igreja/s_gregorio_de_nazianzo_antologia.html�
http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/pais_da_igreja/s_gregorio_de_nazianzo_antologia.html�
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Magnificat 

São Beda, o Venerável 

María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. 
 
«El Señor –dice- me ha engrandecido con un don tan inmenso y tan inaudito, que no hay 
posibilidad de explicarlo con palabras, ni apenas el afecto más profundo del corazón es capaz 
de comprenderlo; por ello ofrezco todas las fuerzas del alma en acción de gracias, y me dedico 
con todo mi ser, mis sentidos y mi inteligencia a contemplar con agradecimiento la grandeza 
de aquel que no tiene fin, ya que mi espíritu se complace en la eterna divinidad de Jesús, mi 
Salvador, con cuya temporal concepción ha quedado fecundada mi carne.» 

Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo.  

Se refiere al comienzo del himno, donde había dicho: Proclama mi alma la grandeza del Señor. 
Porque sólo aquella alma a la que el Señor se digna hacer grandes favores puede proclamar la 
grandeza del Señor con dignas alabanzas y dirigir a quienes comparten los mismos votos y 
propósitos una exhortación como ésta: Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos 
juntos su nombre. Pues quien, una vez que haya conocido al Señor, tenga en menos el 
proclamar su grandeza y santificar su nombre en la medida de sus fuerzas será el menos 
importante en el reino de los cielos. Ya que el nombre del Señor se llama santo, porque con su 
singular poder trasciende a toda criatura y dista ampliamente de todas las cosas que ha hecho. 

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Bellamente llama a Israel siervo del 
Señor, ya que efectivamente el Señor lo ha acogido para salvarlo por ser obediente y humilde, 
de acuerdo con lo que dice Oseas: Israel es mi siervo, y yo lo amo. 

Porque quien rechaza la humillación tampoco puede acoger la salvación, ni exclamar con el 
profeta: Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida, y el que se haga pequeño como este niño, ése 
es el más grande en el reino de los cielos. 

Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 
No se refiere a la descendencia carnal de Abrahán, sino a la espiritual, o sea, no habla de los 
nacidos solamente de su carne, sino de los que siguieron las huellas de su fe, lo mismo dentro 
que fuera de Israel. Pues Abrahán había creído antes de la circuncisión, y su fe le fue tenida 
en cuenta para la justificación. 

De modo que el advenimiento del Salvador se le prometió a Abrahán y a su descendencia por 
siempre, o sea, a los hijos de la promesa, de los que se dice: Si sois de Cristo, sois descendencia 
de Abrahán y herederos de la promesa. 

Con razón, pues, fueron ambas madres quienes anunciaron con sus profecías los nacimientos 
del Señor y de Juan, para que, así como el pecado empezó por medio de las mujeres, también 
los bienes comiencen por ellas, y la vida que pereció por el engaño de una sola mujer sea 
devuelta al mundo por la proclamación de dos mujeres que compiten por anunciar la 
salvación. 
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Fonte 

  

http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/oficio_lectura/adviento/adviento_dic22.htm�
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O nascimento virginal do Senhor 

Gregório de Nissa 

Ouve a exclamação de Isaías: “um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado!” 1. 
Aprende do mesmo profeta como isso aconteceu. Foi acaso segundo a lei da natureza? De 
modo algum, responde o profeta. Pois não está sujeito às leis da natureza aquele que é o 
Senhor da natureza. De que maneira então nasceu esse filho? “Eis – diz o profeta – uma 
virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual receberá o nome de Emanuel”, que significa” 
Deus conosco” 2. Ó acontecimento admirável! Uma virgem se torna mãe permanecendo 
virgem! Considera a nova ordem da natureza. Qualquer outra mulher, se permanece virgem, 
não pode tornar-se mãe; tornando-se mãe, já não conserva a virgindade. Neste caso porém as 
duas qualidades se mantêm. A mesma pessoa é mãe e virgem. A virgindade não a impediu de 
gerar, o parto não lhe tirou a virgindade. Era conveniente que, vindo para fazer os homens 
íntegros e incorruptos, o Salvador fizesse seu ingresso na vida humana a partir da integridade 
total, consagrada a ele sem reserva… 

E isto parece-me que o grande Moisés tenha conhecido antecipadamente, através da luz na 
qual se lhe manifestou o Senhor Deus e quando a sarça ardia incandescente mas não se 
consumia 3. “Irei e verei este grande espetáculo”, disse ele, referindo-se, penso eu, não a uma 
aproximação local mas a uma aproximação no tempo. O que então estava prefigurado no fogo 
e no arbusto tornou-se, no momento oportuno, claramente revelado no mistério da Virgem. 
Da mesma forma que a sarça ardente não se consumia, também a Virgem não se corrompeu 
gerando a Luz. 

[1] Is 9, 5; 

[2] Ex 3,2; 

[3] Sb 16, 25. 

 
 

Fonte 
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Natal do Senhor 

São Leão Magno, Papa 

Já muitas vezes, caríssimos, ouvistes falar e fostes instruídos a respeito do mistério da 
solenidade de hoje; porém, assim como a luz visível enche sempre de prazer os olhos sadios, 
também aos corações retos não cessa de causar regozijo a natividade do Senhor. 

Jamais devemos deixá-la transcorrer em silêncio, embora não possamos condignamente 
explaná-la, pois aquela palavra: “a sua geração, quem a poderá explicar?” 1 se refere certamente 
não só ao mistério pelo qual o Filho de Deus é co-eterno com o Pai, mas ainda a este 
nascimento em que “o Verbo se fez carne” 2. 

O Filho de Deus, que é Deus como seu Pai, que recebe do Pai sua mesma natureza, Criador e 
Senhor de tudo, que está presente em toda parte e transcende o universo inteiro, na 
seqüência dos tempos que, de sua providência dependem, escolheu para si este dia, a fim de, 
em prol da salvação do mundo, nele nascer da bem-aventurada Virgem Maria, conservando 
intacto o pudor de sua mãe. A virgindade de Maria não foi violada no parto, como não fora 
maculada na conceição, “a fim de que se cumprisse – diz o evangelista – o que foi 
pronunciado pelo Senhor, através do profeta Isaías: Eis que uma virgem conceberá no seu 
seio e dará à luz um filho, ao qual chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco” 3. 

O admirável parto da sagrada Virgem trouxe à luz uma pessoa que, em sua unicidade, era 
verdadeiramente humana e verdadeiramente divina, já que as duas naturezas não 
conservaram suas propriedades de modo tal que se pudessem distinguir como duas pessoas: 
não foi apenas ao modo de um Habitador em seu habitáculo que o Criador assumiu a sua 
criatura, mas, ao contrário, uma natureza como que se adicionou à outra. Embora duas 
naturezas, uma a assumente e outra assumida, é tal a unidade que formam, que um único e 
mesmo Filho poderá dizer-se, enquanto verdadeiro homem, menor que o Pai 4 e enquanto 
verdadeiro Deus, igual ao Pai 5. 

Uma unidade dessas, caríssimos, entre Criador e criatura, o olhar cego dos arianos não pôde 
entender, os quais, não crendo que o Unigênito de Deus possua a mesma glória e substância 
do Pai, afirmaram ser menor a divindade do Filho, argumentando com as palavras 
(evangélicas) que dizem respeito à forma de servo 6. 

Ora, o próprio Filho de Deus, para mostrar como essa condição de servo nele existente não 
pertence a uma pessoa estranha e distinta, com ela mesma nos diz: “eu e o Pai somos uma só 
coisa” 7 

Na natureza de servo, portanto, que ele, na plenitude dos tempos, assumiu em vista da nossa 
redenção, é menor do que o Pai; mas na natureza de Deus, na qual existia desde antes dos 
tempos, é igual ao Pai. Em sua humildade humana, foi feito da mulher, foi feito sob a Lei 8, 
continuando a ser Deus, em sua majestade divina, o Verbo divino, por quem foram feitas 
todas as coisas 9. Portanto, aquele que, em sua natureza de Deus, fez o homem, revestiu uma 
forma de servo, fazendo-se homem; é o mesmo o que é Deus na majestade desse revestir-se e 
homem na humildade da forma revestida. Cada uma das naturezas conserva integralmente 
suas propriedades: nem a de Deus modifica a de servo, nem a de servo diminui a de Deus. O 
mistério, pois, da força unida à fraqueza, permite que o Filho, em sua natureza humana, se 
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diga menor do que o Pai, embora em sua natureza divina lhe seja igual, pois a divindade da 
Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. Na Trindade o eterno nada tem de 
temporal, nem existe dissemelhança na divina natureza: lá a vontade não difere, a substância é 
a mesma, a potência igual, e não são três Deuses, unidade verdadeira e indissociável é essa, 
onde não pode existir diversidade. 

Nasceu pois numa natureza perfeita e verdadeira de homem o verdadeiro Deus, todo no que 
é seu e todo no que é nosso. “Nosso” aqui dizemos que o Criador criou em nós no início, e 
depois assumiu para restaurar. O que, porém, o sedutor (o demônio) introduziu e o homem, 
ludibriado, aceitou, isso não teve nem vestígio no Salvador, pois comungando com nossas 
fraquezas não participou dos nossos delitos. Elevou o humano sem diminuir o divino, dado 
que a exinanição em que o Invisível se nos mostrou visível foi descida de compaixão, não 
deficiência de poder. 

Assim, para sermos novamente chamados dos grilhões originais e dos erros mundanos à 
eterna bem-aventurança, aquele mesmo a quem não podíamos subir desceu até nós. Se, 
realmente, muitos eram os que amavam a verdade, a astúcia do demônio iludia-os na 
incerteza de suas opiniões, e sua ignorância, ornada com o falso nome de ciência, arrastava-os 
a sentenças as mais diversas e opostas. A doutrina da antiga Lei não era bastante para afastar 
essa ilusão que mantinha as inteligências no cativeiro do soberbo demônio. Nem tampouco as 
exortações dos profetas lograriam realizar a restauração de nossa natureza. Era necessário que 
se acrescentasse às instituições morais uma verdadeira redenção, necessário que uma natureza 
corrompida desde os primórdios renascesse em novo início. Devia ser oferecida pelos 
pecadores uma hóstia ao mesmo tempo participante de nossa estirpe e isenta de nossas 
máculas, a fim de que o plano divino de remir o pecado do mundo por meio da natividade e 
da paixão de Jesus Cristo atingisse as gerações de todos os tempos e, longe de nos perturbar, 
antes nos confortasse a variação dos mistérios no decurso dos tempos, desde que a fé, na qual 
hoje vivemos, não variou nas diversas épocas. 

Cessem, por isso, as queixas dos que impiamente murmuram contra a divina providência e 
censuram o retardo da natividade do Senhor, como se não tivesse sido concedido aos tempos 
antigos o que se realizou na última idade do mundo. A Encarnação do Verbo podia conceder, 
já antes de se realizar, os mesmos benefícios que outorga aos homens, depois de realizada; o 
ministério da salvação humana nunca deixou de se operar. O que os apóstolos pregaram, os 
profetas prenunciaram; não foi cumprido tardiamente aquilo a que sempre se prestou fé. A 
sabedoria, porém, e a benignidade de Deus, cem essa demora da obra salutífera, nos fez mais 
capazes de nossa vocação, pois o que fora prenunciado por tantos sinais, tantas vezes e tantos 
mistérios, poderíamos reconhecer sem ambigüidade nestes dias do Evangelho. A natividade, 
mais sublime do que todos os milagres e do que todo o entendimento, geraria em nós uma fé 
tanto mais firme quanto mais antiga e amiudada tivesse sido antes sua pregação. Não foi, 
pois, por deliberação nova ou por comiseração tardia que Deus remediou a situação do 
homem, mas, desde a Criação do mundo instituíra uma e mesma causa de salvação, para 
todos. A graça de Deus, que justifica os santos, foi aumentada com o nascimento de Cristo, 
não foi simplesmente principiada. E esse mistério da compaixão, esse mistério que hoje já 
enche o mundo, fora tão potente em seus sinais prefigurativos que todos os que nele creram, 
quando prometido, não conseguiram menos do que os que o conheceram realizado. 

São assim, caríssimos, tão grandes os testemunhos da bondade divina para conosco que, para 
nos chamar à vida eterna, não apenas nos ministrou as figuras, como aos antigos, mas a 
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própria Verdade nos apareceu, visível e corpórea. Não seja, portanto, com alegria profana ou 
carnal que celebremos o dia da natividade do Senhor. celebra-lo-emos dignamente se nos 
lembrarmos, cada um de nós, de que Corpo somos membros e a que Cabeça estamos unidos, 
cuidando que não se venha a inserir no sagrado edifício uma peça discordante. 

Considerai atentamente, caríssimos, sob a luz do Espírito Santo, quem nos recebeu consigo e 
quem recebemos conosco: sim, como o Senhor se tornou carne nossa, nascendo, também nós 
nos tornamos seu Corpo, renascendo. Somos membros de Cristo e templos do Espírito 
Santo e por isto o Apóstolo diz: “Glorificai e trazei a Deus no vosso corpo” 10. Apresentando-
nos o exemplo de sua humildade e mansidão, o Senhor comunica-nos aquela mesma força 
com que nos remiu, conforme prometeu: “Vinde a mim, vós todos, que trabalhais e estais 
sobrecarregados, e eu vos reconfortarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim que 
sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas” 11. 

Tomemos, portanto, o jugo, em nada pesado e em nada áspero, da Verdade que nos guia e 
imitemos na humildade aquele a cuja glória queremos ser configurados. Que nos auxilie e nos 
conduza às suas promessas quem em sua grande misericórdia é poderoso para apagar nossos 
pecados e completar seus dons em nós, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina pelos 
séculos dos séculos. Assim seja. 

[1] Jo 53, 8; 

[2] Jo 1, 14; 

[3] Mt 1, 23 (cf. Is7, 14); 

[4] Jo 14, 38; 

[5] Jo 10, 30; 

[6] FI 2, 6; 

[7] Jo 10, 30; 

[8] Gl 4, 4; 

[9] Jo 1, 3; 

[10] 1Cor 6,20; 

[11] Mt 11, 28s. 

Fonte 

  

http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/pais_da_igreja/s_leao_magno_sermao23_natal_do_senhor.html�


45 
 

Sacramento de nossa Reconciliação 

São Leão Magno 

La bajeza fue asumida por la majestad, la debilidad por el poder, la mortalidad por la 
eternidad. Para saldar la deuda de nuestra condición humana, la naturaleza inviolable se unió 
a la naturaleza posible, con el fin de que, como lo exigía nuestra salvación, el único y mismo 
«mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús», tuviera, a un mismo tiempo, la 
posibilidad de morir, en lo que le corresponde como hombre, y la imposibilidad de morir, en 
lo que le corresponde como Dios. 

Así, pues, el Dios verdadero nació con una naturaleza humana íntegra y perfecta, 
manteniendo intacta su propia condición divina y asumiendo totalmente la naturaleza 
humana, es decir, la que creó Dios al principio y que luego hizo suya para restaurarla. 

P ues aquella que introdujo el Engañador y que admitió el hombre engañado, no afectó lo 
más mínimo al Salvador. Ni del hecho de que haya participado de la debilidad de los 
hombres, se sigue que haya participado de nuestros delitos. 

Asumió la forma de siervo sin la mancha del pecado, enriqueciendo lo humano sin 
empobrecer lo divino. Pues, el anonadamiento, por el que se manifestó visiblemente quien de 
por sí era invisible, y por el que aceptó la condición común de los mortales quien era el 
creador y Señor de todas las cosas, fue una inclinación de su misericordia, no una pérdida de 
su poder. Por lo tanto, el que subsistiendo en la categoría de Dios hizo al hombre, ese mismo 
se hizo hombre en la condición de esclavo. 

Entra, pues, en lo más bajo del mundo el Hijo de Dios, descendiendo del trono celeste pero 
sin alejarse de la gloria del Padre, engendrado de una manera nueva por una nueva natividad. 

De una nueva forma, porque, invisible por naturaleza, se ha hecho visible en nuestra 
naturaleza; incomprensible, ha querido ser comprendido; el que permanecía fuera del tiempo 
ha comenzado a existir en el tiempo; dueño del universo, ha tomado la condición de esclavo 
ocultando el resplandor de su gloria; el impasible, no desdeñó hacerse hombre pasible, y el 
inmortal, someterse a las leyes de la muerte. 

El mismo que es Dios verdadero, es también hombre verdadero. No hay en esta unión 
engaño alguno, pues la limitación humana y la grandeza de Dios se relacionan de modo 
inefable. 

A1 igual que Dios no cambia cuando se compadece, tampoco el hombre queda consumido 
por la dignidad divina. Cada una de las dos formas actúa en comunión con la otra, haciendo 
cada una lo que le es propio: el Verbo actúa lo que compete al Verbo, y la carne realiza lo 
propio de la carne. 

La forma de Dios resplandece en los milagros, la forma de siervo soporta los ultrajes. Y de la 
misma forma que el Verbo no se aleja de la igualdad de la gloria del Padre, tampoco su carne 
pierde la naturaleza propia de nuestro linaje. 
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Es uno y el mismo, verdadero Hijo de Dios y verdadero hijo del hombre. Dios porque «en el 
principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios»; 
hombre porque la «Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros». 

Fonte 
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Começo e término do conhecimento de Deus 

São Gregório Nazianzeno 

Dios siempre ha sido, siempre es y siempre será o más exactamente, siempre es. Porque «fue» 
y «será» significan fragmentos de tiempo, propios sólo de nuestra naturaleza fluyente, en 
tanto que Dios siempre es y, precisamente, El mismo se otorga este nombre cuando contesta 
a Moisés en el monte (Cf Ex. 3, 14). 

Pues todo cuanto existe lo abarca El, que no tuvo principio ni tendrá final, como un mar 
ilimitado e infinito que excede todo pensamiento sobre el tiempo y la naturaleza, por grande 
que sea. En nuestro entendimiento nos representamos a Dios, bastante oscura y 
limitadamente, no concibiendo los atributos que le son propios, sino valiéndonos de los seres 
que hacen referencia a El. Mas si la imagen de algo se alcanza a partir de otra cosa, se llega 
solamente a una figura de la verdades que escapa antes de poder retenerla, huye antes de que 
la comprendamos. Tal figura de Dios ilumina lo mejor de nosotros mismos —con tal de que 
lo hayamos purificado—, al modo como un fugaz relámpago da luz a los ojos. 

Sucede esto, según mi parecer para que, por una parte, por aquello por lo cual El puede ser 
comprendido por nosotros, nos atraiga a Si, pues nadie espera ni pretende conseguir lo que 
no le es dado conocer en modo alguno. Por otra, por cuanto nos es inasequible, se constituye 
en objeto de nuestra admiración, para que siendo admirado, sea deseado; deseándolo, nos 
purifique y purificados, nos haga divinos a fin de tener relación con quienes han sido hechos 
semejantes a El. 

Fonte 
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No princípio era o Verbo 

Santo Ambrósio 

En el principio era el Verbo . ¿Quién lo dice?. Juan el pescador. No lo dice, sin embargo, como 
simple pescador, sino por así decir como pescador de los sentimientos humanos, porque ya 
no debía coger pescados sino vivificar a los hombres. Lo que dice no es sólo una enseñanza 
suya, sino una enseñanza de quien le ha dado el poder de vivificar. El pescador era más 
silencioso que los peces que cogía antes y mudo acerca de los misterios divinos porque no 
conocía al autor de su voz. Pero cuando fue vivificado por Cristo oyó la voz en Juan y 
reconoció la palabra en Cristo. Por eso lleno del Espíritu Santo, Juan sabía que el principio no 
entra en el tiempo, sino que está sobre el tiempo: dejó los siglos y subiendo con el espíritu 
más allá de todo principio, dijo: En el principio era el Verbo [...]. 

Y el Verbo estaba junto a Dios. Esto significa que cuanto había dicho antes se debe entender 
en el sentido de que el Verbo era como era el Padre, porque de siempre era con el Padre, en el 
Padre y junto al Padre. [...] Es propio del Verbo estar junto al Padre, como es propio del 
Padre estar junto al Verbo, ya que leemos que el Verbo estaba junto a Dios. Si por tanto, según 
tu opinión, era un tiempo en el que no era, según tu opinión en el principio tampoco era 
aquel junto al que estaba el Verbo. Es el Verbo el que me lo dice, es el Verbo el que me hace 
comprender que era Dios. Si creo, como creo, que el Verbo es eterno, no puedo dudar de la 
eternidad del Padre, cuyo Hijo es eterno. 

Fonte 

  

http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20001215_ambrogio_sp.html�


49 
 

A esperança da Vida Nova em Cristo 

Santo Efrém 

Ahuyenta, Señor, con la luz diurna de tu sabiduría, las tinieblas nocturnas de nuestra mente, 
para que, iluminados por ti, te sirvamos con espíritu renovado y puro. La salida del sol 
representa para los mortales el comienzo de su trabajo; adereza, Señor, en nuestras almas una 
mansión en que pueda continuar aquel día que no conoce el ocaso. Haz que sepamos 
contemplar en nosotros mismos la vida de la resurrección, y que nada pueda apartar nuestras 
mentes de tus deleites. Imprime en nosotros, Señor, por nuestra constante adhesión a ti, el 
sello de aquel día que no depende del movimiento solar. 

Cada día te estrechamos en nuestros brazos y te recibimos en nuestro cuerpo por medio de 
tus sacramentos; haz que seamos dignos de experimentar en nuestra persona la resurrección 
que esperamos. Por la gracia del bautismo llevamos escondido en nuestro cuerpo el tesoro 
que tú nos has dado; que este mismo tesoro vaya creciendo en la mesa de tus sacramentos; 
haz que nos alegremos de tus dones. Tenemos en nosotros, Señor, el memorial tuyo, recibido 
de tu mesa espiritual; haz que alcance su realidad plena en la renovación futura. 

Te pedimos que aquella belleza espiritual que tu voluntad inmortal hace brotar en la misma 
mortalidad nos haga comprender nuestra propia belleza. Tu crucifixión, oh Salvador nuestro, 
fue el término de tu vida mortal; haz que nosotros crucifiquemos nuestra mente para obtener 
la vida espiritual. Que tu resurrección, oh Jesús, haga crecer nuestro hombre espiritual; que la 
visión de tus signos sacramentales nos ayude a conocerla. Tus disposiciones divinas, oh 
Salvador nuestro, son figura del mundo espiritual; haz que nos movamos en él como 
hombres espirituales. 

No prives, Señor, a nuestra mente de tu manifestación espiritual, y no apartes de nosotros el 
calor de tu suavidad. La mortalidad latente en nuestro cuerpo derrama en nosotros la 
corrupción; que la aspersión de tu amor espiritual borre de nuestros corazones los efectos de 
la mortalidad. Concédenos, Señor, que caminemos con presteza hacia nuestra patria 
definitiva y que, como Moisés desde la cumbre del monte, podamos ya desde ahora 
contemplarla por la fe. 

Fonte 
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O Senhor ama a Infância 

São Leão Magno 

Quando los tres Magos fueron conducidos por el resplandor de una nueva estrella para venir 
a adorar a Jesús, ellos no lo vieron expulsando a los demonios, resucitando a los muertos, 
dando vista a los ciegos, curando a los cojos, dando la facultad de hablar a los mudos, o en 
cualquier otro acto que revelaba su poder divino ; sino que vieron a un niño que guardaba 
silencio, tranquilo, confiado a los cuidados de su madre. No aparecía en él ningún signo de su 
poder; mas le ofreció la vista de un gran espectáculo: su humildad. Por eso, el espectáculo de 
este santo Niño, al cual se había unido Dios, el Hijo de Dios, presentaba a sus miradas una 
enseñanza que más tarde debía ser proclamada a los oídos, y lo que no profería aún el sonido 
de su voz, el simple hecho de verle hacía ya que El enseñaba. Toda la victoria del Salvador, 
que ha subyugado al diablo y al mundo, ha comenzado por la humildad y ha sido consumada 
por la humildad. Ha inaugurado en la persecución sus días señalados, y también los ha 
terminado en la persecución. Al Niño no le ha faltado el sufrimiento, y al que había sido 
llamado a sufrir no le ha faltado la dulzura de la infancia, pues el Unigénito de Dios ha 
aceptado, por la sola humillación de su majestad, nacer voluntariamente hombre y poder ser 
muerto por los hombres. 

Si, por el privilegio de su humildad, Dios omnipotente ha hecho buena nuestra causa tan 
mala, y si ha destruido a la muerte y al autor de la muerte (cf. 1 Tim 1,10), no rechazando lo 
que le hacían sufrir los perseguidores, sino soportando con gran dulzura y por obediencia a su 
Padre las crueldades de los que se ensañaban contra El, ¿cuánto más hemos de ser nosotros 
humildes y pacientes, puesto que, si nos viene alguna prueba, jamás se hace esto sin haberla 
merecido? ¿Quién se gloriará de tener un corazón casto y de estar limpio de pecado? Y, como 
dice San Juan, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos y la 
verdad no estaría con nosotros (1 Jn 1,8). ¿Quién se encontrará libre de falta, de modo que la 
justicia nada tenga de qué reprocharle o la misericordia divina qué perdonarle? Por eso, 
amadísimos, la práctica de la sabiduría cristiana no consiste ni en la abundancia de palabras, 
ni en la habilidad para discutir, ni en el apetito de alabanza y de gloria, sino en la sincera y 
voluntaria humildad, que el Señor Jesucristo ha escogido y enseñado como verdadera fuerza 
desde el seno de su madre hasta el suplicio de la cruz. Pues cuando sus discípulos disputaron 
entre sí, como cuenta el evangelista, quién sería el más grande en el reino de los cielos, El, 
llamando a sí a un niño, le puso en Medio de ellos y dijo: En verdad os digo, si no os mudáis 
haciéndoos como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues el que se humillare hasta hacerse 
como un niño de éstos, ése será el más grande en el reino de los cielos (Mt 18,1-4). Cristo ama la 
infancia, que El mismo ha vivido al principio en su alma y en su cuerpo. Cristo ama la 
infancia, maestra de humildad, regla de inocencia, modelo de dulzura. Cristo ama la infancia; 
hacia ella orienta las costumbres de los mayores, hacia ella conduce a la ancianidad. A los que 
eleva al reino eterno los atrae a su propio ejemplo. 

Fonte 
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Maria proclama a grandeza do Senhor 

São Beda, o Venerável 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu  en Dios mi salvador. Con estas 
palabras, María reconoce en primer lugar los dones singulares que le han sido concedidos, 
pero alude también a los beneficios comunes con que Dios no deja nunca de favorecer al 
género humano. Proclama la grandeza del Señor el alma de aquel que consagra todos sus 
afectos interiores a la alabanza y al servicio de Dios y, con la observancia de los preceptos 
divinos, demuestra que nunca echa en olvido las proezas de la majestad de Dios. 

Se alegra en Dios, su salvador, el espíritu de aquel cuyo deleite consiste únicamente en el 
recuerdo de su creador, de quien espera la salvación eterna. Estas palabras, aunque son 
aplicables a todos los santos, hallan su lugar más adecuado en los labios de la Madre de Dios, 
ya que ella, por un privilegio único, ardía en amor espiritual hacia aquel que llevaba 
corporalmente en su seno. Ella con razón pudo alegrarse, más que cualquier otro santo, en 
Jesús, su salvador, ya que sabía que aquel mismo al que reconocía corno eterno autor de la 
salvación había de nacer de su carne, engendrado en el tiempo, y había de ser, en una misma y 
única persona, su verdadero hijo y Señor. 

Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo. No se atribuye nada a sus 
méritos, sino que toda su grandeza la refiere a la libre donación de aquel que es por esencia 
poderoso y grande, y que tiene por norma levantar a sus fieles de su pequeñez y debilidad 
para hacerlos grandes y fuertes. 

Muy acertadamente añade: Su nombre es santo, para que los que entonces la oían y todos 
aquellos a los que habían de llegar sus palabras comprendieran que la fe y el recurso a este 
nombre había de procurarles, también a ellos, una participación en la santidad eterna y en la 
verdadera salvación, conforme al oráculo profético que afirma: Todo el que invoque el nombre 
del Señor se salvará, ya que este nombre se identifica con aquel del que antes ha dicho: Se 
alegra mi espíritu en Dios mi salvador. 

Por esto se introdujo en la Iglesia la hermosa y saludable costumbre de cantar diariamente 
este cántico de María en la salmodia de la alabanza vespertina, ya que así el recuerdo 
frecuente de la encarnación del Señor enardece la devoción de los fieles y la meditación 
repetida de los ejemplos de la Madre de Dios los corrobora en la solidez de la virtud. Y ello 
precisamente en la hora de Vísperas, para que nuestra mente, fatigada y tensa por el trabajo y 
las múltiples preocupaciones del día, al llegar el tiempo del reposo, vuelva a encontrar el 
recogimiento y la paz del espíritu. 

Fonte 

  

http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20010529_beda_sp.html�
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Morramos com Cristo, e viveremos Nele 

Do livro de Santo Ambrósio sobre a morte de seu irmão Sátiro 

Vemos que la muerte es una ganancia, y la vida un sufrimiento. Por esto, dice san Pablo: Para 
mí la vida es Cristo, y una ganancia el morir. Cristo, a través de la muerte corporal, se nos 
convierte en espíritu de vida. Por tanto, muramos con él, y viviremos con él. 

En cierto modo, debemos irnos acostumbrando y disponiendo a morir, por este esfuerzo 
cotidiano, que consiste en ir separando el alma de las concupiscencias del cuerpo, que es 
como irla sacando fuera del mismo para colocarla en un lugar elevado, donde no puedan 
alcanzarla ni pegarse a ella los deseos terrenales, lo cual viene a ser como una imagen de la 
muerte, que nos evitará el castigo de la muerte. Porque la ley de la carne está en oposición a la 
ley del espíritu e induce a ésta a la ley del error. ¿Qué remedio hay para esto? ¿Quién me 
librará de este cuerpo presa de la muerte? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le 
doy gracias. 

Tenemos un médico, sigamos sus remedios. Nuestro remedio es la gracia de Cristo, y el 
cuerpo presa de la muerte es nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, emigremos del cuerpo, para 
no vivir lejos del Señor; aunque vivimos en el cuerpo, no sigamos las tendencias del cuerpo ni 
obremos en contra del orden natural, antes busquemos con preferencia los dones de la gracia. 

¿Qué más diremos? Con la muerte de uno solo fue redimido el mundo. Cristo hubiese 
podido evitar la muerte, si así lo hubiese querido; mas no la rehuyó como algo inútil, sino que 
la consideró como el mejor modo de salvarnos. Y, así, su muerte es la vida de todos. 

Hemos recibido el signo sacramental de su muerte, anunciamos y proclamamos su muerte 
siempre que nos reunimos para ofrecer la eucaristía; su muerte es una victoria, su muerte es 
sacramento, su muerte es la máxima solemnidad anual que celebra el mundo. 

¿Qué más podremos decir de su muerte, si el ejemplo de Cristo nos demuestra que ella sola 
consiguió la inmortalidad y se redimió a sí misma? Por esto, no debemos deplorar la muerte, 
ya que es causa de salvación para todos; no debemos rehuirla, puesto que el Hijo de Dios no 
la rehuyó ni tuvo en menos el sufrirla. 

Además, la muerte no formaba parte de nuestra naturaleza, sino que se introdujo en ella; 
Dios no instituyó la muerte desde el principio, sino que nos la dio como remedio. En efecto, 
la vida del hombre, condenada, por culpa del pecado, a un duro trabajo y a un sufrimiento 
intolerable, comenzó a ser digna de lástima: era necesario dar fin a estos males, de modo que 
la muerte resituyera lo que la vida había perdido. La inmortalidad, en efecto, es más una carga 
que un bien, si no entra en juego la gracia. 

Nuestro espíritu aspira a abandonar las sinuosidades de esta vida y los enredos del cuerpo 
terrenal y llegar a aquella asamblea celestial, a la que sólo llegan los santos, para cantar a Dios 
aquella alabanza que, como nos dice la Escritura, le cantan al son de la cítara: Grandes y 
maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, ¡oh 
Rey de los siglos! ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres 
santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento; y también para 
contemplar, Jesús, tu boda mística, cuando la esposa en medio de la aclamación de todos, será 
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transportada de la tierra al cielo –a ti acude todo mortal–, libre ya de las ataduras de este 
mundo y unida al espíritu. 

Este deseo expresaba, con especial vehemencia, el salmista, cuando decía: Una cosa pido al 
Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida y gozar de la dulzura 
del Señor. 

Oración 

Escucha, Señor, nuestras súplicas, para que, al confesar la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, 
se afiance también nuestra esperanza de que todos tus hijos resucitarán. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

Fonte  

http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/oficio_lectura/fechas/noviembre_2.htm�


54 
 

As Definições de Deus 

Dos Stromata de Clemente de Alexandria 

Dice Juan el apóstol, refiriéndose al invisible e inexpresable seno de Dios: «A Dios nadie le 
vio jamás, pero el Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, éste lo explicó» (Jn 1, 
18ss). 

Por eso algunos lo llamaron abismo, pues aunque abarca y contiene en su seno todas las 
cosas, es ininvestigable e interminable. Que Dios es sumamente difícil de aprehender se 
muestra en el discurso siguiente: Si la causa primera de cualquier cosa es difícil de descubrir, 
la causa absoluta y suprema y más originaria, siendo la causa de la generación y de la 
continuada existencia de todas las demás cosas, será muy difícil de describir. Porque ¿cómo 
podrá ser expresable lo que no es ni género, ni diferencia, ni especie, ni individuo, ni número, 
así como tampoco accidente o sujeto de accidentes? No se le puede llamar adecuadamente «el 
Todo», porque el todo se aplica a lo extenso, y él es más bien el Padre del todo. Ni se puede 
decir que tenga partes, porque lo Uno es indivisible, y por ello es también infinito, no en el 
sentido de que sea ininvestigable al pensamiento, sino en el de que no tiene extensión o 
limites. Como consecuencia, no tiene forma ni nombre. Y aunque a veces le demos nombres, 
éstos no se aplican en sentido estricto: cuando le llamemos Uno, Bien, Inteligencia, Ser en sí, 
Padre, Dios, Creador, Señor, no le damos propiamente un nombre, sino que, no pudiendo 
otra cosa, hemos de usar estas apelaciones honoríficas a fin de que nuestra mente pueda 
fijarse en algo que no ande errante en cualquier cosa. 

Cada una de estas denominaciones no es capaz de designar a Dios, aunque tomadas todas 
ellas en su conjunto muestran la potencia del Omnipotente. Las descripciones de una cosa se 
dicen con referencia a las cualidades de la misma, o a las relaciones de ésta con otras: pero 
nada de esto puede aplicarse a Dios. Dios no puede ser aprehendido por ciencia 
demostrativa, porque ésta se basa en verdades previas y ya conocidas, pero nada es previo al 
que es inengendrado. Sólo resta que el Desconocido llegue a conocerse por gracia divina y por 
la Palabra que de él procede. Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, recuerda que Pablo 
habló de este modo: «Atenienses, veo que vosotros sois, por todos los conceptos, los más 
respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he 
encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: “Al Dios 
desconocido”. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar» (Hch 17, 
22-23). 

Fonte 

  

http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20020913_clemente-alessandrino_sp.html�
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A Oração é luz da alma 

Das Homilias de São João Crisóstomo 

El sumo bien está en la plegaria y en el diálogo con Dios, porque equivale a una íntima unión 
con Dios: y así como los ojos del cuerpo se iluminan cuando contemplan la luz, así también el 
alma dirigida hacia Dios se ilumina con su inefable luz. Una plegaria, por supuesto, que no 
sea de rutina, sino hecha de corazón; que no esté limitada a un tiempo concreto o a unas 
horas determinadas, sino que se prolongue día y noche sin interrupción. 

Pues conviene que elevemos la mente a Dios no sólo cuando meditamos en el tiempo de la 
oración, sino también que combinemos el anhelo y el recuerdo de Dios con la atención a otras 
ocupaciones, lo mismo en medio del cuidado de los pobres que en las útiles tareas de la 
munificencia; de tal manera que todas las cosas se conviertan como en un alimento dulcísimo 
para el Señor y se hallen como condimentadas con la sal del amor de Dios. Pero sólo 
podremos disfrutar perpetuamente de la abundancia que de Dios brota, si le dedicamos 
mucho tiempo. 

La oración es la luz del alma, el verdadero conocimiento de Dios, la mediadora entre Dios y 
los hombres. Hace que el alma se eleve hasta el cielo, que abrace a Dios con inefables abrazos 
apeteciendo, igual que el niño que llora y llama a su madre, la divina leche: expone sus 
propios deseos y recibe dones mejores que toda la naturaleza visible. 

 
Pues la oración se presenta ante Dios como venerable intermediaria, ensancha el alma y 
tranquiliza su afectividad. Y me estoy refiriendo a la oración de verdad, no a las simples 
palabras. La oración es un deseo de Dios, una inefable piedad, no otorgada por los hombres, 
sino concedida por la gracia divina, de la que también dice el Apóstol: “Porque nosotros no 
sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos inefables”. 

Cuando Dios otorga a alguien el don de semejante súplica, ello significa una riqueza 
inagotable y un alimento celestial que satura el alma; quien le saborea se enciende en un deseo 
indeficiente del Señor, como un fuego ardiente que inflama su alma. 

Cuando quieras reconstruir en ti aquella morada que Dios se edificó en el primer hombre, 
adórnate con la modestia y la humildad, hazte resplandeciente con la luz de la justicia; adorna 
tu ser con buenas obras, como con oro acrisolado, y embellécelo con la fe y la grandeza de 
alma, a manera de muros y piedras; y por encima de todo, como quien pone la cúspide para 
coronar un edificio, por la oración a fin de preparar a Dios una casa perfecta, y poderle recibir 
como si fuera una mansión regia y espléndida, ya que, por su gracia, es como si poseyeras su 
misma imagen colocada en el templo del alma. 

Fonte 

  

http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20010302_giovanni-crisostomo_sp.html�
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Demonstremos uns aos outros a bondade o Senhor 

Dos Discursos de São Gregório Nazianzeno 

Date cuenta de cuál es el origen de tu existencia, de tu vida, de tu inteligencia y de tu 
sabiduría, y, lo que está por encima de todo, del hecho de que conozcas a Dios, tengas la 
esperanza del reino de los cielos, y aguardes la contemplación de la gloria, ahora, por cierto, 
de forma enigmática y como en un espejo, en aquel día, de manera más plena y pura; ser hijo 
de Dios, coheredero de Cristo, y, dicho con toda audacia, verte convertido en Dios: ¿de 
dónde, y por obra de quién, te vienen todas estas cosas? 

Limitándonos a hallar en las realidades pequeñas que se hallan al alcance de nuestros ojos, ¿de 
quién procede el don y el beneficio de que puedas contemplar la belleza del cielo, el curso del 
sol, la órbita de la luna, la muchedumbre de los astros, y a aquel mismo que en todas estas 
cosas hace resonar, como en una lira, la armonía y el orden? 

¿Quién te dió las lluvias, la agricultura, los alimentos, las artes, las casas, las leyes, la sociedad, 
una vida grata y a nivel humano, así como la amistad y familiaridad con aquellos con quienes 
te une un verdadero parentesco? 

¿A qué se debe que puedas disponer de los animales, en parte como animales domésticos y en 
parte como alimentos? 

¿Quién te constituyó dueño y señor de todas las cosas que hay en la tierra? 

¿Quién otorgó al hombre, para no hablar de cada cosa una por una, todo aquello que le hace 
estar por encima de los demás seres vivientes? 

¿Acaso no ha sido Dios, el mismo que ahora te solicita tu benignidad, por encima de todas las 
cosas, en lugar de todas ellas? ¿No habríamos de avergonzarnos, nosotros que tantos y tan 
grandes beneficios hemos recibido o esperamos de él, si ni siquiera le pagáramos con esto, con 
nuestra benignidad? Y si él, que es Dios y Señor, no tiene a menos llamarse nuestro Padre, 
¿vamos nosotros a renegar de nuestros hermanos? 

No consintamos en absoluto, hermanos y amigos míos, en administrar de mala manera lo 
que por don divino se nos ha concedido, que no tengamos que escuchar: «Avergonzaos, 
vosotros que retenéis lo ajeno, proponeos la imitación de la equidad de Dios, y nadie será 
pobre». 

No nos dediquemos a acumular y guardar dinero, mientras otros tienen que luchar en medio 
de la pobreza, para no merecer el ataque acerbo y amenazador de las palabras del profeta 
Amós: «Escuchadlo, los que oprimís al pobre, diciendo: ¿Cuándo pasará la luna nueva para 
vender el trigo, y el sábado para ofrecer el grano?» 

Imitemos aquella suprema y primordial ley de Dios, que hace llover sobre los justos y los 
pecadores, y hace salir igualmente el sol para todos; al mismo tiempo que pone la tierra, las 
fuentes, los ríos y los bosques a disposición de todos sus habitantes; el aire se lo entrega a las 
aves, y las aguas del mar a los peces, y a todos ellos los subsidios para su existencia con toda 
abundancia, sin que haya autoridad de nadie que los detenga, ni ley que los circunscriba, ni 
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fronteras que los separen; se lo entregó todo en común, con amplitud y abundancia, y sin 
deficiencia alguna; tanto para enaltecer la uniforme dignidad de la naturaleza con la 
equivalencia de sus dones como para poner de manifiesto las riquezas de su benignidad. 
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Oração de Santo Abrósio 

¡Oh mi piadoso Señor Jesucristo! Yo pecador, sin presumir de mis méritos, sino confiando en 
tu bondad y misericordia, temo y vacilo al acercarme a la mesa de tu dulcísimo convite, pues 
tengo el cuerpo y el alma manchados por muchos pecados, y no he guardado con prudencia 
mis pensamientos y mi lengua. Por eso, oh Dios bondadoso, oh tremenda Majestad, yo, que 
soy un miserable lleno de angustias, acudo a ti, fuente de misericordia; a ti voy para que me 
sanes, bajo tu protección me pongo, y confío tener como salvador a quien no me atrevería a 
mirar como juez. A ti, Señor, muestro mis heridas y presento mis flaquezas. Sé que mis 
pecados son muchos y grandes, y me causan temor, mas espero en tu infinita misericordia. 
Oh Señor Jesucristo, Rey eterno, Dios y hombre, clavado en la cruz por los hombres: mírame 
con tus ojos misericordiosos, oye a quien en ti espera; Tú que eres fuente inagotable de 
perdón, ten piedad de mis miserias y pecados. Salve, víctima de salvación inmolada por mí y 
por todos los hombres en el patíbulo de la cruz. Salve, noble y preciosa sangre, que sales de 
las llagas de mi Señor Jesucristo crucificado y lavas los pecados de todo el mundo. Acuérdate, 
Señor, de esta criatura tuya, redimida por tu sangre. Me arrepiento de haber pecado y deseo 
enmendar mis errores. Aleja de mí, Padre clementísimo, todas mis iniquidades y pecados, 
para que, limpio de alma y cuerpo, sea digno de saborear al Santo de los santos. Concédeme 
que esta santa comunión de tu cuerpo y de tu sangre, que indigno me atrevo a recibir, sea el 
perdón de mis pecados, la perfecta purificación de mis delitos, aleje mis malos pensamientos y 
regenere mis buenos afectos; conceda eficacia salvadora a las obras que a ti te agradan; y, 
finalmente, sea la firmísima defensa de mi cuerpo y de mi alma contra las asechanzas de mis 
enemigos. Amén. 
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Te Deum laudamus 

Te Deum laudámus: te Dóminum confitémur. 
Te ætérnum Patrem, omnis terra venerátur. 
Tibi omnes ángeli, tibi cæli, et univérsæ potestátes. 
Tibi chérubim et séraphim incessábili voce proclámant: 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt cæli et terra maiestátis glóriæ tuæ. 
Te gloriósus Apostolórum chorus, te prophetárum laudábilis númerus, te mártirum candidátus 
laudat exércitus. 
Te per orbem terrárum sancta confitétur Ecclésia: 
Patrem imménsæ maiestátis, venerádum tuum verum et únicum Fílium: Sanctum quoque 
Paráclitum Spíritum. 
Tu rex glóriæ, Christe. 
Tu Patris sempitérnus es Fílius. 
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, non horruísti Vírginis uterum. 
Tu, devícto mortis acúleo, aperuísti credéntibus regna cælórum. 
Tu ad déxteram Dei sedes in glória Patris. 
Iudex créderis esse ventúrus. 
Te ergo quæsumus, tuis fámulis súbveni, quos pretióso sánguine redemisti. 
Ætérna fac cum Sanctis tuis in glória numerári. 
Salvum fac pópulum tuum, Dómine, et bénedic hereditáti tuæ. 
Et rege eos, et extólle illos usque in ætérnum. 
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Os cristãos não são inúteis e improdutivos 

Tertuliano 

“Somos acusados de ser improdutivos nas várias formas de atividades. Mas, como pode-se 
falar assim de homens que vivem convosco, que comem como vós, que vestem as mesmas 
roupas, que seguem o mesmo gênero de vida e têm as mesmas necessidades de vida? 

Lembramo-nos de dar graças a Deus, Senhor e criador, e não recusamos nenhum fruto de 
sua obra. É certo que usamos as coisas com moderação, não de forma exagerada ou errada. 
Coabitamos convosco e freqüentamos o foro, o mercado, os banhos, os negócios, as oficinas, 
as estalas, participando de todas as atividades. 

Também navegamos convosco, combatemos no exército, cultivamos a terra, exercemos o 
comércio, trocamos as mercadorias e colocamos à venda, para o vosso uso, o fruto do nosso 
trabalho. Não entendo realmente como podemos parecer inúteis e improdutivos para os 
vossos negócios, quando vivemos convosco e de vós. 

Sim, há quem tenha motivos para lamentar-se dos cristãos, porque não pode comerciar com 
eles: são eles os protetores de prostitutas, os rufiões e seus cúmplices; e também os 
criminosos, os que matam com veneno, os encantadores, os adivinhos, os feiticeiros, os 
astrólogos. Grande coisa ser improdutivos para essa gente!… E depois, nas prisões jamais 
encontrais um cristão, a não ser por motivos religiosos. Nós aprendemos de Deus a viver na 
honestidade”. 

Fonte 

  

http://www.catacombe.roma.it/br/persecuzioni.html�
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Livros a Autólico 

São Teófilo de Antioquia 

Trechos: 

Os cristãos honram o imperador e rezam por ele (livro I,2) 

 
“Honrarei o imperador, mas não o adorarei; mas rezarei por ele. Eu adoro o Deus verdadeiro 
e único por quem eu sei que o soberano foi feito. Poderias, então, perguntar-me: porque, 
pois, não adoras o imperador? O imperador, pela sua natureza, deve ser honrado com 
obséquio legítimo, não deve ser adorado. Ele não é Deus, mas um homem que Deus colocou 
não para que seja adorado mas para que exerça a justiça sobre a terra. 

O governo do estado foi-lhe confiado de alguma forma por Deus. E como o imperador não 
pode permitir que o seu título seja portado por quantos são-lhe subordinados – ninguém de 
fato pode ser chamado de imperador – assim também ninguém pode ser adorado, senão 
Deus. O soberano, então, deve ser honrado com sentimentos de devoção; é preciso prestar-
lhe obediência e rezar por ele. Assim realiza-se a vontade de Deus”. 

A vida dos cristãos demonstra a grandeza e a beleza de sua religião (livro III, 15) 

 
“Encontra-se nos cristãos um sábio domínio de si, exerce-se a continência, observa-se o 
matrimônio único, a castidade é conservada, a injustiça é excluída, o pecado extirpado em sua 
raiz, pratica-se a justiça, a lei é observada, a piedade é apreciada com fatos. Deus é 
reconhecido, a verdade, considerada norma suprema. 

A graça conserva-os, a paz protege-os, a palavra sagrada guia-os, a sabedoria instrui-os, a vida 
(eterna) dirige-os, Deus é o seu rei”. 

Fonte 

  

http://www.catacombe.roma.it/br/persecuzioni.html�
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Concílio Ecumênico IV de Constantinopla 

Papa Adriano II Contra el Cisma del emperador Focio. 

Con el apoyo del emperador Basilio el Macedonio. 

Condenación de Focio. Confirmación del culto de las imágenes. Afirmación del Primado del 
Romano Pontífice. 

Los ocho primeros concilios se desarrollaron en el Oriente por ser ahí donde se originaron las 
controversias. En el siglo once el Oriente se separa de Roma y los concilios – trece más hasta 
el presente – se celebraron en el Occidente de Europa. 

Magisterio 

En la primera sesión se leyó y aprobó la regla de fe de Hormisdas; v. 172 

Cánones contra Focio 

[Texto de Anastasio :] Can. 1. Queriendo caminar sin tropiezo por el recto y real camino de 
la justicia divina, debemos mantener, como lamparas siempre lucientes y que iluminan 
nuestros pasos según Dios, las definiciones y sentencias de los Santos Padres. Por eso, 
teniendo y considerando también esas sentencias como segundos oráculos, según el grande y 
sapientísimo Dionisio, también de ellas hemos de cantar prontísimamente con el divino 
David: El mandamiento del Señor, luminoso, que ilumina los ojos [Ps. 19, 9]; y: Antorcha para 
mis pies tu ley, y lumbre para mis sendas [Ps. 118, 105]; y con el Proverbiador decimos: Tu 
mandato luminoso y tu ley luz [Prov. 6, 23]; y a grandes voces con Isaías clamamos al Señor 
Dios: Luz son tus mandamientos sobre la tierra [Is. 26, 9; LXX]. Porque a la luz han sido 
comparadas con verdad las exhortaciones y discusiones de los divinos cánones en cuanto que 
por ellos se discierne lo mejor de lo peor y lo conveniente y provechoso de aquello que se ve 
no sólo que no conviene, sino que además daña. Así, pues, profesamos guardar y observar las 
reglas que han sido trasmitidas a la Santa Iglesia Católica y Apostólica, tanto por los santos 
famosísimos Apóstoles, como por los Concilios universales y locales de los ortodoxos y 
también por cualquier Padre y maestro de la Iglesia que habla divinamente inspirado: por ella 
no sólo regimos nuestra vida y costumbres, sino que decretamos que todo el catálogo del 
sacerdocio y hasta todos aquellos que llevan nombre cristiano, ha de someterse a las penas y 
condenaciones o por lo contrario, a sus restituciones y justificaciones que han sido por ellas 
pronunciadas y definidas. Porque abiertamente nos exhorta el grande Apóstol Pablo a 
mantener las tradiciones recibidas, ora de palabra, ora por carta [2 Thess. 2, 14], de los santos 
que antes refulgieron. 

[Traducción del texto griego:] Queriendo caminar sin tropiezo por el recto y real camino de 
la divina justicia, debemos mantener como lámparas siempre lucientes los límites o 
definiciones de los Santos Padres. Por eso confesamos guardar y observar las leyes que han 
sido trasmitidas a la Iglesia Católica y Apostólica, tanto por los santos y muy gloriosos 
Apóstoles, como por los Concilios ortodoxos, universales y locales, o por algún Padre 
maestro de la Iglesia divinamente inspirado. Porque Pablo, el gran Apóstol, nos avisa 
guardemos las tradiciones que hemos recibido, ora de palabra, ora por cartas, de los santos 
que antes brillaron. 
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Can. 8. [Texto de Anastasio :] Decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor 
Jesucristo, Liberador y Salvador de todos, sea adorada con honor igual al del libro de los 
Sagrados Evangelios. Porque así como por el sentido de las sílabas que en el libro se ponen, 
todos conseguiremos la salvación; así por la operación de los colores de la imagen, sabios e 
ignorantes, todos percibirán la utilidad de lo que está delante, pues lo que predica y 
recomienda el lenguaje con sus sílabas, eso mismo predica y recomienda la obra que consta de 
colores; y es digno que, según la conveniencia de la razón y la antiquísima tradición, puesto 
que el honor se refiere a los originales mismos, también derivadamente se honren y adoren las 
imágenes mismas, del mismo modo que el sagrado libro de los santos Evangelios, y la figura 
de la preciosa cruz. Si alguno, pues, no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma 
cuando venga a ser glorificado en la gloria paterna y a glorificar a sus santos [a Thess. 1, 10], 
sino sea ajeno a su comunión y claridad. Igualmente la imagen de la Inmaculada Madre suya, 
engendradora de Dios, María. Además, pintamos las imágenes de los santos ángeles, tal como 
por palabras los representa la divina Escritura; y honramos y veneramos las de los Apóstoles, 
dignos de toda alabanza, de los profetas, de los mártires y santos varones y de todos los 
santos. Y los que así no sienten, sean anatema del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

[Versión del texto griego :] Can. 3. Decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor 
Jesucristo sea adorada con honor igual al del libro de los Santos Evangelios. Porque a la 
manera que por las silabas que en él se ponen, alcanzan todos la salvación; así, por la 
operación de los colores trabajados en la imagen, sabios e ignorantes, todos gozarán del 
provecho de lo que está delante; porque lo mismo que el lenguaje en las sílabas, eso anuncia y 
recomienda la pintura en los colores. Si alguno, pues, no adora la imagen de Cristo Salvador, 
no vea su forma en su segundo advenimiento. Asimismo honramos y veneramos también la 
imagen de la Inmaculada Madre suya, y las imágenes de los santos ángeles, tal como en sus 
oráculos nos los caracteriza la Escritura, además las de todos los Santos. Los que así no 
sientan, sean anatema. 

Can. 11. El Antiguo y el Nuevo Testamento enseñan que el hombre tiene una sola alma 
racional e intelectiva y todos los Padres y maestros de la Iglesia, divinamente inspirados, 
afirman la misma opinión; sin embargo, dándose a las invenciones de los malos, han venido 
algunos a punto tal de impiedad que dogmatizan impudentemente que el hombre tiene dos 
almas, y con ciertos conatos irracionales, por medio de una sabiduría que se ha vuelto necia [1 
Cor. 1, 20], pretenden confirmar su propia herejía. Así, pues, este santo y universal Concilio, 
apresurándose a arrancar esta opinión como una mala cizaña que ahora germina, es más, 
llevando en la mano el bieldo [Mt. 3, 12 ¡ Lc. 3, 17] de la verdad y queriendo destinar al fuego 
inextinguible toda la paja y dejar limpia la era de Cristo, a grandes voces anatematiza a los 
inventores y perpetradores de tal impiedad y a los que sienten cosas por el estilo, y define y 
promulga que nadie absolutamente tenga o guarde en modo alguno los estatutos de los 
autores de esta impiedad. Y si alguno osare obrar contra este grande y universal Concilio, sea 
anatema y ajeno a la fe y cultura de los cristianos. 

[Versión del texto griego:] El Antiguo y el Nuevo Testamento enseñan que el hombre tiene 
una sola alma racional e intelectiva, y todos los Padres inspirados por Dios y maestros de la 
Iglesia afirman la misma opinión; hay, sin embargo, algunos que opinan que el hombre tiene 
dos almas y confirman su propia herejía con ciertos argumentos sin razón. Así, pues, este 
santo y universal Concilio, a grandes voces anatematiza a los inventores de esta impiedad y a 
los que piensan como ellos; y si alguno en adelante se atreviere a decir lo contrario, sea 
anatema. 
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Can. 12. Como quiera que los Cánones de los Apóstoles y de los Concilios prohiben de todo 
punto las promociones y consagraciones de los obispos hechas por poder y mandato de los 
príncipes, unánimemente definimos y también nosotros pronunciamos sentencia que, si 
algún obispo recibiere la consagración de esta dignidad por astucia o tiranía de los príncipes, 
sea de todos modos depuesto, como quien quiso y consintió poseer la casa de Dios, no por 
voluntad de Dios y por rito y decreto eclesiástico, sino por voluntad del sentido carnal, de los 
hombres y por medio de los hombres. 

Del Can. 17 latino… Hemos rehusado oír también como sumamente odioso lo que por 
algunos ignorantes se dice, a saber, que no puede celebrarse un Concilio sin la presencia del 
príncipe, cuando jamás los sagrados Cánones sancionaron que los principes seculares asistan 
a los Concilios, sino sólo los obispos. De ahí que no hallamos que asistieran, excepto en los 
Concilios universales; pues no es lícito que los príncipes seculares sean espectadores de cosas 
que a veces acontecen a los sacerdotes de Dios… 

[Versión del texto griego:] Can. 12. Ha llegado a nuestros oídos que no puede celebrarse un 
Concilio sin la presencia del príncipe. En ninguna parte, sin embargo, estatuyen los sagrados 
Cánones que los príncipes seculares se reúnan en los Concilios, sino sólo los obispos. De ahí 
que, fuera de los Concilios universales, tampoco hallamos que hayan estado presentes. 
Porque tampoco es lícito que los príncipes seculares sean espectadores de las cosas que 
acontecen a los sacerdotes de Dios. 

Can. 21. Creyendo que la palabra que Cristo dijo a sus santos Apóstoles y discípulos: El que a 
vosotros recibe, a mi me recibe [Mt. 10, ~0], y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia [Lc. 
10, 16], fue también dicha para aquellos que, después de ellos y según ellos, han sido hechos 
sumos Pontífices y principes de los pastores en la Iglesia Católica, definimos que ninguno 
absolutamente de los poderosos del mundo intente deshonrar o remover de su propia sede a 
ninguno de los que presiden las sedes patriarcales, sino que los juzgue dignos de toda 
reverencia y honor; y principalmente al santísimo Papa de la antigua Roma, luego al patriarca 
de Constantinopla, luego a los de Alejandría, Antioquía y Jerusalén; mas que ningún otro, 
cualquiera que fuere, compile ni componga tratados contra el santísimo Papa de la antigua 
Roma, con ocasión de ciertas acusaciones con que se le difama, como recientemente ha hecho 
Focio y antes Dióscoro. 

Y quienquiera usare de tanta jactancia y audacia que, siguiendo a Focio y a Dióscoro, 
dirigiere, por escrito o de palabra, injurias a la Sede de Pedro, príncipe de los Apóstoles, 
reciba igual y la misma condenación que aquéllos. Y si alguno por gozar de alguna potestad 
secular o apoyado en su fuerza, intentare expulsar al predicho papa de la Cátedra Apostólica 
o a cualquiera de los otros patriarcas, sea anatema. Ahora bien, si se hubiera reunido un 
Concilio universal y todavía surgiere cualquier duda y controversia acerca de la Santa Iglesia 
de Roma, es menester que con veneración y debida reverencia se investigue y se reciba 
solución de la cuestión propuesta, o sacar provecho, o aprovechar; pero no dar temeraria 
sentencia contra los Sumos Pontífices de la antigua Roma. 

[Versión del texto griego:] Can 13. Si alguno usare de tal audacia que, siguiendo a Focio y a 
Dióscoro, dirigiere por escrito o sin él injurias contra la cátedra de Pedro, príncipe de los 
Apóstoles, reciba la misma condenación que aquéllos. Pero si reunido un Concilio universal, 
surgiere todavía alguna duda sobre la Iglesia de Roma, es lícito con cautela y con la debida 
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reverencia averiguar acerca de la cuestión propuesta y recibir la solución y, o sacar provecho o 
aprovechar; pero no dar temeraria sentencia contra los Sumos Pontífices de la antigua Roma. 
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Concílio Ecumênico II de Nicéia 

Papa Adriano I. Contra los iconoclastas. Emperatriz regente, Irene. Regula la querella de los 
iconoclastas pronunciándose por el culto de las imágenes, pero distinguiendo 
cuidadosamente el culto de veneración del culto de adoración, que sólo es debido a Dios. 

 
Reivindícase la legitimidad del uso y del culto a las sagradas imágenes. 
 Entre Oriente y Occidente, y entre sus capitales imperiales como fueron Roma y 
Constantinopla hubo siempre antagonismo ya fuere en el aspecto político como en el 
religioso. Si el Papa es el primero en la cristiandad, el segundo lugar lo ocupa, sin duda, el 
patriarca de Constantinopla. A mediados del siglo noveno un ambicioso personaje ocupó la 
silla patriarcal, su nombre fue Focio; cometió toda clase de arbitrariedades y exacerbó los 
ánimos de los orientales contra Roma. Esta grave situación decidió la apertura de un nuevo 
concilio. 

Magisterio 

Definición sobre las sagradas imágenes y la tradición 

SESION VII 

[I. Definición.] …Entrando, como si dijéramos, por el camino real, siguiendo la enseñanza 
divinamente inspirada de nuestros Santos Padres, y la tradición de la Iglesia Católica pues 
reconocemos que ella pertenece al Espíritu Santo, que en ella habita, definimos con toda 
exactitud y cuidado que de modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz han 
de exponerse las sagradas y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico y de otra 
materia conveniente, en las santas iglesias de Dios, en los sagrados vasos y ornamentos, en las 
paredes y cuadros, en las casas y caminos, las de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo, 
de la Inmaculada Señora nuestra la santa Madre de Dios, de los preciosos ángeles y de todos 
los varones santos y venerables. Porque cuanto con más frecuencia son contemplados por 
medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven los que éstas miran al 
recuerdo y deseo de los originales y a tributarles el saludo y adoración de honor, no 
ciertamente la latría verdadera que según nuestra fe sólo conviene a la naturaleza divina; sino 
que como se hace con la figura de la preciosa y vivificante cruz, con los evangelios y con los 
demás objetos sagrados de culto, se las honre con la ofrenda de incienso y de luces, como fue 
piadosa costumbre de los antiguos. “Porque el honor de la imagen, se dirige al original”, y el 
que adora una imagen, adora a la persona en ella representada. 

[II. Prueba.] Porque de esta manera se mantiene la enseñanza de nuestros santos Padres, o 
sea, la tradición de la Iglesia Católica, que ha recibido el Evangelio de un confín a otro de la 
tierra; de esta manera seguimos a Pablo, que habló en Cristo [2 Cor. 2,17], y al divino colegio 
de los Apóstoles y a la santidad de los Padres, manteniendo las tradiciones [2 Thess. 2, 14] que 
hemos recibido; de esta manera cantamos proféticamente a la Iglesia los himnos de victoria: 
Alégrate sobremanera, hija de Sión; da pregones, hija de Jerusalén; recréate y regocíjate de todo tu 
corazón: El Señor ha quitado de alrededor de ti todas las iniquidades de sus contrarios; redimida 
estás de manos de tus enemigos. El señor rey en medio de ti: no verás ya más males, y la paz sobre 
ti por tiempo perpetuo [Soph. 3, 14 s; LXX]. 
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[III. Sanción.] Así, pues, quienes se atrevan a pensar o enseñar de otra manera; o bien a 
desechar, siguiendo a los sacrílegos herejes, las tradiciones de la Iglesia, e inventar novedades, 
o rechazar alguna de las cosas consagradas a la Iglesia: el Evangelio, o la figura de la cruz, o la 
pintura de una imagen, o una santa reliquia de un mártir; o bien a excogitar torcida y 
astutamente con miras a trastornar algo de las legitimas tradiciones de la Iglesia Católica; a 
emplear, además, en usos profanos los sagrados vasos o los santos monasterios; si son obispos 
o clérigos, ordenamos que sean depuestos; si monjes o laicos, que sean separados de la 
comunión. 

De las sagradas elecciones 

SESION VII 

Toda elección de un obispo, presbítero o diácono hecha por los principes, quede anulada, 
según el canon [Can. apost. 30] que dice: “Si algún obispo, valiéndose de los príncipes 
seculares, se apodera por su medio de la Iglesia, sea depuesto y excomulgado, y lo mismo 
todos los que comunican con él. Porque es necesario que quien haya de ser elevado al 
episcopado, sea elegido por los obispos, como fue determinado por los Santos Padres de 
Nicea en el canon que dice [Can. 4]: “Conviene sobremanera que el obispo sea establecido 
por todos los obispos de la provincia. Mas si esto fuera difícil, ora por la apremiante 
necesidad o por lo largo del camino, reúnanse necesariamente tres y todos los ausentes den su 
aquiescencia por medio de cartas y entonces se le impongan las manos; mas la validez de todo 
lo hecho ha de atribuirse en cada provincia al metropolitano”. 

De las imágenes, de la humanidad de Cristo, de la tradición 

Nosotros recibimos las sagradas imágenes; nosotros sometemos al anatema a los que no 
piensan así… 

Si alguno no confiesa a Cristo nuestro Dios circunscrito según la humanidad, sea anatema… 

Si alguno rechaza toda tradición eclesiástica, escrita o no escrita, sea anatema. 

De los errores de los adopcianos 

[De la Carta de Adriano Si tamen licet a los obispos de las Galias y de España, 793] 

Reunida con falsos argumentos la materia de la causal perfidia, entre otras cosas dignas de 
reprobarse, acerca de la adopción de Jesucristo Hijo de Dios según la carne, leíanse allí 
montones de pérfidas palabras de pluma descompuesta. Esto jamás lo creyó la Iglesia 
Católica, jamás lo enseñó, jamás a los que malamente lo creyeron, les dio asenso… 

Impíos e ingratos a tantos beneficios, no os horrorizáis de murmurar con venenosas fauces 
que nuestro Libertador es hijo adoptivo, como si fuera un puro hombre, sujeto a la humana 
miseria, y, lo que da vergüenza decir, que es siervo… ¿Cómo no teméis, quejumbrosos 
detractores, odiosos a Dios, llamar siervo a Aquel que os liberó de la esclavitud del 
demonio?… Porque si bien en la sombra de la profecía fue llamado siervo [cf. Iob 1, 8 ss], por 
la condición de la forma servil que tomó de la Virgen,… esto nosotros… lo entendemos como 
dicho, según la historia, del santo Job, y alegóricamente, de Cristo… 
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Concílio Ecumênico III de Constantinopla 

Papa San Agatón I y Papa San León II. Contra el monotelismo. Condenó a Honorio. 

El culto de las imágenes arranca desde los principios del Cristianismo, como se puede ver en 
las catacumbas romanas donde se ocultaban los cristianos perseguidos. En los siglos VIII y 
IX la (Iconoclastia), destrucción de imágenes, estuvo en auge y se convirtió en abiertas 
persecuciones promovidas por los emperadores orientales. No faltaron grandes defensores 
del culto de veneración a las imágenes como San Juan Damasceno y San Germán de 
Constantinopla, y muchos otros que fueron mártires por defender ese culto. En estas 
circunstancias se reunió el concilio de Nicea. 

Magisterio 

Definición sobre las dos voluntades en Cristo 

El presente santo y universal Concilio recibe fielmente y abraza con los brazos abiertos la 
relación del muy santo y muy bienaventurado Papa de la antigua Roma, Agatón, hecha a 
Constantino, nuestro piadosísimo y fidelísimo emperador, en la que expresamente se rechaza 
a los que predican y enseñan, como antes se ha dicho, una sola voluntad y una sola operación 
en la economía de la encarnación de Cristo, nuestro verdadero Dios [v. 288]. Y acepta 
también la otra relación sinodal del sagrado Concilio de ciento veinte y cinco religiosos 
obispos, habida bajo el mismo santísimo Papa, hecha igualmente a la piadosa serenidad del 
mismo Emperador, como acorde que está con el santo Concilio de Calcedonia y con el tomo 
del sacratísimo y beatísimo Papa de la misma antigua Roma, León, tomo que fue enviado a 
San Flaviano [v. 143] y al que llamó el mismo Concilio columna de la ortodoxia. 

Acepta además las Cartas conciliares escritas por el bienaventurado Cirilo contra el impío 
Nestorio a los obispos de oriente; signe también los cinco santos Concilios universales y, de 
acuerdo con ellos, define que confiesa a nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero Dios, 
uno que es de la santa consustancial Trinidad, principio de la vida, como perfecto en la 
divinidad y perfecto el mismo en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente 
hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo; consustancial al Padre según la divinidad y 
el mismo consustancial a nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, 
excepto en el pecado [Hebr. 4, 15]; que antes de los siglos nació del Padre según la divinidad, 
y el mismo, en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, nació del Espíritu Santo 
y de María Virgen, que es propiamente y según verdad madre de Dios, según la humanidad; 
reconocido como un solo y mismo Cristo Hijo Señor unigénito en dos naturalezas, sin 
confusión, sin conmutación, inseparablemente, sin división, pues no se suprimió en modo 
alguno la diferencia de las dos naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien 
cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no 
partido o distribuído en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Verbo de 
Dios, Señor Jesucristo, como de antiguo enseñaron sobre Él los profetas, y el mismo 
Jesucristo nos lo enseñó de sí mismo y el Símbolo de los Santos Padres nos lo ha trasmitido 
[Conc. Calc. v. 148]. 

Y predicamos igualmente en Él dos voluntades naturales o: quereres y dos operaciones 
naturales, sin división, sin conmutación, sin separación, sin confusión, según la enseñanza de 
los Santos Padres; y dos voluntades, no contrarias ¡Dios nos libre!, como dijeron los impíos 
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herejes, sino que su voluntad humana sigue a su voluntad divina y omnipotente, sin 
oponérsele ni combatirla, antes bien, enteramente sometida a ella. Era, en efecto, menester 
que la voluntad de la carne se moviera, pero tenía que estar sujeta a la voluntad divina del 
mismo, según el sapientísimo Atanasio. Porque a la manera que su carne se dice g es carne de 
Dios Verbo, así la voluntad natural de su carne se dice y es propia de Dios Verbo, como Él 
mismo dice: Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del 
Padre, que me ha enviado [Ioh, 6, 38], llamando suya la voluntad de la carne, puesto que la 
carne fue también suya. Porque a la manera que su carne animada santísima e inmaculada, no 
por estar divinizada quedó suprimida, sino que permaneció en su propio término y razón, así 
tampoco su voluntad quedó suprimida por estar divinizada, como dice Gregorio el Teólogo: 
“Porque el querer de Él, del Salvador decimos, no es contrario a Dios, como quiera que todo 
Él está divinizado”. 

Glorificamos también dos operaciones naturales sin división, sin conmutación, sin 
separación, sin confusión, en el mismo Señor nuestro Jesucristo, nuestro verdadero Dios, 
esto es, una operación divina y otra operación humana, según con toda claridad dice el 
predicador divino León: “Obra, en efecto, una y otra forma con comunicación de la otra lo 
que es propio de ella: es decir, que el Verbo obra lo que pertenece al Verbo y la carne ejecuta 
lo que toca a la carne” [v. 144]. Porque no vamos ciertamente a admitir una misma operación 
natural de Dios y de la criatura, para no levantar lo creado hasta la divina sustancia ni rebajar 
tampoco la excelencia de la divina naturaleza al puesto que conviene a las criaturas. Porque de 
uno solo y mismo reconocemos que son tanto los milagros como los sufrimientos, según lo 
uno y lo otro de las naturalezas de que consta y en las que tiene el ser, como dijo el admirable 
Cirilo. Guardando desde luego la inconfusión y la indivisión, con breve palabra lo 
anunciamos todo: Creyendo que es uno de la santa Trinidad, aun después de la encarnación, 
nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero Dios, decimos que sus dos naturalezas 
resplandecen en su única hipóstasis, en la que mostró tanto sus milagros como sus 
padecimientos, durante toda su vida redentora, no en apariencia, sino realmente; puesto que 
en una sola hipóstasis se reconoce la natural diferencia por querer y obrar, con comunicación 
de la otra, cada naturaleza lo suyo propio; y según esta razón, glorificamos también dos 
voluntades y operaciones naturales que mutuamente concurren para la salvación del género 
humano. 

Habiendo, pues, nosotros dispuesto esto en todas sus partes con toda exactitud y diligencia, 
determinamos que a nadie sea lícito presentar otra fe, o escribirla, o componerla, o bien sentir 
o enseñar de otra manera. Pero, los que se atrevieren a componer otra fe, o presentarla, o 
enseñarla, o bien entregar otro símbolo a los que del helenismo, o del judaísmo, o de una 
herejía cualquiera quieren convertirse al conocimiento de la verdad; o se atrevieren a 
introducir novedad de expresión o invención de lenguaje para trastorno de lo que por 
nosotros ha sido ahora definido; éstos, si son obispos o clérigos, sean privados los obispos del 
episcopado y los clérigos de la clerecía; y si son monjes o laicos, sean anatematizados. 
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Concílio Ecumênico I de Constantinopla 

Este concilio, segundo de Constantinopla, se convocó como para solucionar discrepancias y 
atraer a los descarriados monofisitas de los cuales se formaron muchas fracciones, sobre todo 
en el Medio Oriente y Norte de Africa. El gran interesado en la unión fue el emperador 
Justiniano. Después de interminables divisiones y discusiones se reunió el concilio y 
promulgó sus decretos. 

Reunido por el emperador Justiniano, por ausencia del papa Vigilio. Contra los Tres 
Capítulos. Condenó los escritos de Teodoro de Mopsuestia y de Teodoro de Ciro contra San 
Cirilo y el Concilio de Efeso. 

Se confirma la condenación de los errores precedentes (trinitarios y cristológicos), ratificando 
el sentido genérico de las definiciones conciliares. Se condenan también los errores derivados 
de Orígenes junto con los Tres Capítulos influidos de Nestorianismo. 

A Sergio, patriarca de Constantinopla, se le atribuye esta nueva herejía, llamada 
(Monotelismo), una voluntad. Admitía en Cristo las dos naturalezas pero le reconocía una 
sola voluntad. Tenía en mente la idea de atraer a los monofisitas, al tiempo que pensaba no 
errar en cuanto a la verdad católica. Al tomar fuerza esta opinión y entrar en la polémica 
grandes personajes de la época, obligó a convocar el concilio. 
En Cristo hay dos voluntades, como hay dos naturalezas, aunque sea una sola la Persona, que 
es la del Verbo. 

Magisterio 

Sobre la tradición eclesiástica 

Confesamos mantener y predicar la fe dada desde el principio por el grande Dios y Salvador 
nuestro Jesucristo a sus Santos Apóstoles y por éstos predicada en el mundo entero; también 
los Santos Padres y, sobre todo, aquellos que se reunieron en los cuatro santos concilios la 
confesaron, explicaron y transmitieron a las santas Iglesias. A estos Padres seguimos y 
recibimos por todo y en todo… Y todo lo que no concuerda con lo que fue definido como fe 
recta por los dichos cuatro concilios, lo juzgamos ajeno a la piedad, y lo condenamos y 
anatematizamos. 

Anatematismos sobre los tres capítulos  

[En parte idénticos con la Homología del Emperador, del año 551] 

Can. 1. Si alguno no confiesa una sola naturaleza o sustancia del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y una sola virtud y potestad, Trinidad consustancial, una sola divinidad, 
adorada en tres hipóstasis o personas; ese tal sea anatema. Porque uno solo es Dios y Padre, 
de quien todo; y un solo Señor Jesucristo, por quien todo; y un solo Espíritu Santo, en quien 
todo. 

Can. 2. Si alguno no confiesa que hay dos nacimientos de Dios Verbo, uno del Padre, antes 
de los siglos, sin tiempo e incorporalmente; otro en los últimos días, cuando Él mismo bajó 
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de los cielos, y se encarnó de la santa gloriosa madre de Dios y siempre Virgen María, y nació 
de ella; ese tal sea anatema. 

Can. 3. Si alguno dice que uno es el Verbo de Dios que hizo milagros y otro el Cristo que 
padeció, o dice que Dios Verbo está con el Cristo que nació de mujer o que está en Él como 
uno en otro; y no que es uno solo y el mismo Señor nuestro Jesucristo, el Verbo de Dios que 
se encarnó y se hizo hombre, y que de uno mismo son tanto los milagros como los 
sufrimientos a que voluntariamente se sometió en la carne, ese tal sea anatema. 

Can. 4. Si alguno dice que la unión de Dios Verbo con el hombre se hizo según gracia o 
según operación, o según igualdad de honor, o según autoridad, o relación, o hábito, o fuerza, 
o según buena voluntad, como si Dios Verbo se hubiera complacido del hombre, por haberle 
parecido bien y favorablemente de Él, como Teodoro locamente dice; o según homonimia, 
conforme a la cual los nestorianos llamando a Dios Verbo Jesús y Cristo, y al hombre 
separadamente dándole nombre de Cristo y de Hijo, y hablando evidentemente de dos 
personas, fingen hablar de una sola persona y de un solo Cristo según la sola denominación y 
honor y dignidad y admiración; mas no confiesa que la unión de Dios Verbo con la carne 
animada de alma racional e inteligente se hizo según composición o según hipóstasis, como 
enseñaron los santos Padres; y por esto, una sola persona de Él, que es el Señor Jesucristo, 
uno de la Santa Trinidad; ese tal sea anatema. Porque, como quiera que la unión se entiende 
de muchas maneras, los que siguen la impiedad de Apolinar y de Eutiques, inclinados a la 
desaparición de los elementos que se juntan, predican una unión de confusión. Los que 
piensan como Teodoro y Nestorio, gustando de la división, introducen una unión habitual. 
Pero la Santa Iglesia de Dios, rechazando la impiedad de una y otra herejía, confiesa la unión 
de Dios Verbo con la carne según composición, es decir, según hipóstasis. Porque la unión 
según composición en el misterio de Cristo, no sólo guarda inconfusos los elementos que se 
juntan, sino que tampoco admite la división. 

Can. 5. Si alguno toma la única hipóstasis de nuestro Señor Jesucristo en el sentido de que 
admite la significación de muchas hipóstasis y de este modo intenta introducir en el misterio 
de Cristo dos hipóstasis o dos personas, y de las dos personas por él introducidas dice una 
sola según la dignidad y el honor y la adoración, como lo escribieron locamente Teodoro y 
Nestorio, y calumnia al santo Concilio de Calcedonia, como si en ese impío sentido hubiera 
usado de la expresión “una sola persona”; pero no confiesa que el Verbo de Dios se unió a la 
carne según hipóstasis y por eso es una sola la hipóstasis de Él, o sea, una sola persona, y que 
así también el santo Concilio de Calcedonia había confesado una sola hipóstasis de nuestro 
Señor Jesucristo; ese tal sea anatema. Porque la santa Trinidad no admitió añadidura de 
persona o hipóstasis, ni aun con la encarnación de uno de la santa Trinidad, el Dios Verbo. 

Can. 6. Si alguno llama a la santa gloriosa siempre Virgen María madre de Dios, en sentido 
figurado y no en sentido propio, o por relación, como si hubiera nacido un puro hombre y no 
se hubiera encarnado de ella el Dios Verbo, sino que se refiriera según ellos el nacimiento del 
hombre a Dios Verbo por habitar con el hombre nacido; y calumnia al santo Concilio de 
Calcedonia, como si en este impío sentido, inventado por Teodoro, hubiera llamado a la 
Virgen María madre de Dios; o la llama madre de un hombre o madre de Cristo, como si 
Cristo no fuera Dios, pero no la confiesa propiamente y según verdad madre de Dios, porque 
Dios Verbo nacido del Padre antes de los siglos se encarnó de ella en los últimos días, y así la 
confesó piadosamente madre de Dios el santo Concilio de Calcedonia, ese tal sea anatema. 
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Can. 7. Si alguno, al decir “en dos naturalezas”, no confiesa que un solo Señor nuestro 
Jesucristo es conocido como en divinidad y humanidad, para indicar con ello la diferencia de 
las naturalezas, de las que sin confusión se hizo la inefable unión; porque ni el Verbo se 
transformó en la naturaleza de la carne, ni la carne pasó a la naturaleza del Verbo (pues 
permanece una y otro lo que es por naturaleza, aun después de hecha la unión según 
hipóstasis), sino que toma en el sentido de una división en partes tal expresión referente al 
misterio de Cristo; o bien, confesando el número de naturalezas en un solo y mismo Señor 
nuestro Jesucristo, Dios Verbo encarnado, no toma en teoría solamente la diferencia de las 
naturalezas de que se compuso, diferencia no suprimida por la unión (porque uno solo 
resulta de ambas, y ambas son por uno solo), sino que se vale de este número como si [Cristo] 
tuviese las naturalezas separadas y con personalidad propia, ese tal sea anatema. 

Can. 8. Si alguno, confesando que la unión se hizo de dos naturalezas: divinidad y 
humanidad, o hablando de una sola naturaleza de Dios Verbo hecha carne, no lo toma en el 
sentido en que lo ensenaron los Santos Padres, de que de la naturaleza divina y de la humana, 
después de hecha la unión según la hipóstasis, resultó un solo Cristo; sino que por tales 
expresiones intenta introducir una sola naturaleza o sustancia de la divinidad y de la carne de 
Cristo, ese tal sea anatema. Porque al decir que el Verbo unigénito se unió según hipóstasis, 
no decimos que hubiera mutua confusión alguna entre las naturalezas, sino que entendemos 
más bien que, permaneciendo cada una lo que es, el Verbo se unió a la carne. Por eso hay un 
solo Cristo, Dios y hombre, el mismo consustancial al Padre según la divinidad, y el mismo 
consustancial a nosotros según la humanidad. Porque por modo igual rechaza y anatematiza 
la Iglesia de Dios, a los que dividen en partes o cortan que a los que confunden el misterio de 
la divina economía de Cristo. 

Can. 9. Si alguno dice que Cristo es adorado en dos naturalezas, de donde se introducen dos 
adoraciones, una propia de Dios Verbo y otra propia del hombre; o si alguno, para 
destrucción de la carne o para confusión de la divinidad y de la humanidad, o 
monstruosamente afirmando una sola naturaleza o sustancia de los que se juntan, así adora a 
Cristo, pero no adora con una sola adoración al Dios Verbo encarnado con su propia carne, 
según desde el principio lo recibió la Iglesia de Dios, ese tal sea anatema. 

Can. 10. Si alguno no confiesa que nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado en la carne, 
es Dios verdadero y Señor de la gloria y uno de la santa Trinidad, ese tal sea anatema. 

Can. 11. Si alguno no anatematiza a Arrio, Eunomio, Macedonio, Apolinar, Nestorio, 
Eutiques y Origenes, juntamente con sus impíos escritos, y a todos los demás herejes, 
condenados por la santa Iglesia Católica y Apostólica y por los cuatro antedichos santos 
Concilios, y a los que han pensado o piensan como los antedichos herejes y que 
permanecieron hasta el fin en su impiedad, ese tal sea anatema. 

Can. 12. Si alguno defiende al impío Teodoro de Mopsuesta, que dijo que uno es el Dios 
Verbo y otro Cristo, el cual sufrió las molestias de las pasiones del alma y de los deseos de la 
carne, que poco a poco se fue apartando de lo malo y así se mejoró por el progreso de sus 
obras, y por su conducta se hizo irreprochable, que como puro hombre fue bautizado en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y por el bautismo recibió la gracia del 
Espíritu Santo y fue hecho digno de la filiación divina; y que a semejanza de una imagen 
imperial, es adorado como efigie de Dios Verbo, y que después de la resurrección se convirtió 
en inmutable en sus pensamientos y absolutamente impecable; y dijo además el mismo impío 
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Teodoro que la unión de Dios Verbo con Cristo fue como la de que habla el Apóstol entre el 
hombre y la mujer: Serán dos en una sola carne [Eph. 5, 31]; y aparte otras incontables 
blasfemias, se atrevió a decir que después de la resurrección, cuando el Señor sopló sobre sus 
discípulos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo [Ioh. 20, 22], no les dio el Espíritu Santo, sino 
que sopló sobre ellos sólo en apariencia ¡ éste mismo dijo que la confesión de Tomás al tocar 
l,as manos y el costado del Señor, después de la resurrección: Señor mío y Dios mío [Ioh. 20, 
28], no fue dicha por Tomás acerca de Cristo, sino que admirado Tomás de lo extraño de la 
resurrección glorificó a Dios que había resucitado a Cristo. 

Y lo que es peor, en el comentario que el mismo Teodoro compuso sobre los Hechos de los 
Apóstoles, comparando a Cristo con Platón, con Maniqueo, Epicuro y Marción dice que a la 
manera que cada uno de ellos, por haber hallado su propio dogma, hicieron que sus 
discípulos se llamaran platónicos, maniqueos, epicúreos y marcionitas; del mismo modo, por 
haber Cristo hallado su dogma, nos llamamos de Él cristianos; si alguno, pues, defiende al 
dicho impiísimo Teodoro y sus impíos escritos, en que derrama las innumerables blasfemias 
predichas, contra el grande Dios y Salvador nuestro Jesucristo, y no le anatematiza 
juntamente con sus impíos escritos, y a todos los que le aceptan y vindican o dicen que expuso 
ortodoxamente, y a los que han escrito en su favor y en favor de sus impíos escritos, o a los 
que piensan como él o han pensado alguna vez y han perseverado hasta el fin en tal herejía, 
sea anatema. 

Can. 13. Si alguno defiende los impíos escritos de Teodoreto contra la verdadera fe y contra 
el primero y santo Concilio de Éfeso, y San Cirilo y sus doce capítulos (anatematismos, v. 
113 ss), y todo lo que escribió en defensa de los impíos Teodoro y Nestorio y de otros que 
piensan como los antedichos Teodoro y Nestorio y que los reciben a ellos y su impiedad, y en 
ellos llama impíos a los maestros de la Iglesia que admiten la unión de Dios Verbo según 
hipóstasis, y no anatematiza dichos escritos y a los que han escrito contra la fe recta o contra 
San Cirilo y sus doce Capítulos, y han perseverado en esa impiedad, ese tal sea anatema. 

Can. 14. Si alguno defiende la carta que se dice haber escrito Ibas al persa Mares, en que se 
niega que Dios Verbo, encarnado de la madre de Dios y siempre Virgen María, se hiciera 
hombre, y dice que de ella nació un puro hombre, al que llama Templo, de suerte que uno es 
el Dios Verbo, otro el hombre, y a San Cirilo que predicó la recta fe de los cristianos se le 
tacha de hereje, de haber escrito como el impío Apolinar, y se censura al santo Concilio 
primero de Éfeso, como si hubiera depuesto sin examen a Nestorio, y la misma impía carta 
llama a los doce capítulos de San Cirilo impíos y contrarios a la recta fe, y vindica a Teodoro 
y Nestorio y sus impías doctrinas y escritos; si alguno, pues, defiende dicha carta y no la 
anatematiza juntamente con los que la defienden y dicen que la misma o una parte de la 
misma es recta, y con los que han escrito y escriben en su favor y en favor de las impiedades 
en ella contenidas, y se atreven a vindicarla a ella o a las impiedades en ellas contenidas en 
nombre de los Santos Padres o del santo Concilio de Calcedonia, y en ello han perseverado 
hasta el fin, ese tal sea anatema. 

Así, pues, habiendo de este modo confesado lo que hemos recibido de la Divina Escritura y 
de la enseñanza de los Santos Padres y de lo definido acerca de la sola y misma fe por los 
cuatro antedichos santos Concilios; pronunciada también por nosotros condenación contra 
los herejes y su impiedad, así como contra los que han vindicado o vindican los tres dichos 
capítulos, y que han permanecido o permanecen en su propio error; si alguno intentare 
transmitir o enseñar o escribir contra lo que por nosotros ha sido piadosamente dispuesto, si 
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es obispo o constituído en la clerecía, ese tal, por obrar contra los obispos y la constitución de 
la Iglesia, será despojado del episcopado o de la clerecía; si es monje o laico, será 
anatematizado.  
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Concílio Ecumênico de Calcedônia 

León I El Magno. Contra los monofisitas. Emperador Marciano. Condenó el eutiquianismo, 
que no reconocía en Cristo la distinción de las dos naturalezas perfectas. 

Las dos naturalezas en Cristo están unidas (personalmente), no confundidas ni mudadas ni 
alterada de ninguna manera. 

Dióscoro, patriarca de Alejandría y el abad Eutiques sostenían la opinión de una sola 
naturaleza en Cristo, una especie de fusión de las dos naturalezas o más bien de absorción de 
la naturaleza humana por la divina. Esta herejía vino a llamarse (Monofisismo), una sola 
naturaleza. 

Magisterio 

Definición de las dos naturalezas de Cristo 

Siguiendo, pues, a los Santos Padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno 
solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo 
perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente, y el mismo verdaderamente hombre de 
alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo 
consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos 
en el pecado [Hebr. 4, 15]; engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, 
y el mismo, en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María 
Virgen, madre de Dios, en cuanto a la humanidad; que se ha de reconocer a uno solo y el 
mismo Cristo Hijo Señor unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin 
división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la 
unión, sino conservando, más bien, cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola 
persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el 
mismo Hijo unigénito, Dios Verbo Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de Él nos 
enseñaron los profetas, y el mismo Jesucristo, y nos lo ha trasmitido el Símbolo de los Padres 
[v. 54 y 86]. 

Así, pues, después que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros 
redactada esta fórmula, definió el santo y ecuménico Concilio que a nadie será lícito profesar 
otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. 

Sobre el primado del Romano Pontífice  

[De la Carta del Concilio Repletum est gaudio al papa León, al principio de noviembre de 451] 

Porque si donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí dijo que estaba Él en medio de 
ellos [Mt. 18, 20], ¿cuánta familiaridad no mostró con quinientos veinte sacerdotes que 
prefirieron la ciencia de su confesión a la patria y al trabajo? A ellos tú, como la cabeza a los 
miembros, los dirigías en aquellos que ocupaban tu puesto, mostrando tu benevolencia. 

[Palabras del mismo San León Papa sobre el primado del Romano Pontífice, en Kch 891-
901.] 
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De las ordenaciones de los clérigos  

[De Statuta Ecclesiae antiqua o bien Statuta antiqua Orientis] 

Can. 2 (90) Cuando se ordena un Obispo, dos obispos extiendan y tengan sobre su cabeza el 
libro de los Evangelios, y mientras uno de ellos derrama sobre él la bendición, todos los 
demás obispos asistentes toquen con las manos su cabeza. 

Can. 3 (91) Cuando se ordena un presbítero, mientras el obispo lo bendice y tiene las manos 
sobre la cabeza de aquél, todos los presbíteros que están presentes, tengan también las manos 
junto a las del obispo sobre la cabeza del ordenando. 

Can. 4 (92) Cuando se ordena un diácono, sólo el obispo que le bendice ponga las manos 
sobre su cabeza, porque no es consagrado para el sacerdocio, sino para servir a éste. 

Can. 5 (93) Cuando se ordena un subdiácono, como no recibe imposición de las manos, 
reciba de mano del obispo la patena vacía y el cáliz vacío; y de mano del arcediano reciba la 
orza con agua, el manil y la toalla. 

Can. 6 (94) Cuando se ordena un acólito, sea por el obispo adoctrinado sobre cómo ha de 
portarse en su oficio; del arcediano reciba el candelario con velas, para que sepa que está 
destinado a encender las luces de la iglesia. Reciba también la orza vacía para llevar el vino 
para la consagración de la sangre de Cristo. 

Can. 7 (95) Cuando se ordena un exorcista, reciba de mano del obispo el memorial en que 
están escritos los exorcismos, mientras el obispo le dice: “Recíbelo y encomiéndalo a tu 
memoria y ten poder de imponer la mano sobre el energúmeno, sea bautizado, sea 
catecúmeno”. 

Can. 8 (96) Cuando se ordena un lector, el obispo dirigirá la palabra al pueblo sobre él, 
indicando su fe, su vida y carácter. Luego, en presencia del pueblo, entréguele el libro de 
donde ha de leer, diciéndole. “Toma y sé relator de la palabra de Dios, para tener parte, si fiel 
y provechosamente cumplieres tu oficio, con los que administraron la palabra de Dios”. 

Can. 9 (97) Cuando se ordena un ostiario, después que hubiere sido instruído por el 
arcediano, sobre cómo ha de portarse en la casa de Dios, a una indicación del arcediano, 
entréguele el obispo, desde el altar, las llaves de la Iglesia, diciéndole: “Obra como quien ha de 
dar cuenta a Dios de las cosas que se cierran con estas llaves”. 

Can. 10 (98) El salmista, es decir, el cantor puede, sin conocimiento del obispo, por solo 
mandato del presbítero, recibir el oficio de cantar, diciéndole el presbítero: “Mira que lo que 
con la boca cantes, lo creas con el corazón; y lo que con el corazón crees, lo pruebes con las 
obras”. 

Siguen ordenaciones para consagrar a las vírgenes y viudas; can. 101 sobre el matrimonio, en 
Kch 952. 
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Concílio Ecumênico I de Constantinopla 

Macedonio, patriarca de Constantinopla, admitía la divinidad del Verbo pero la negaba en el 
Espíritu Santo; decía que era una criatura de Dios, una especie de superministro de todas las 
gracias. 

Reunido durante el pontificado del Papa San Dámaso y el Emperador Teodosio el Grande, 
reafirmó la divinidad del Espíritu Santo. Contra los macedonianos. 
El Espíritu Santo es verdadero Dios, como el Hijo y el Padre. (Símbolo Niceno – 
Constantinopolitano). 

Nestorio, patriarca de Constantinopla, negó la unión del Verbo Divino con la humanidad en 
unidad de persona; afirmó que Jesús era un puro hombre en quien habitaba el Hijo del 
Eterno Padre, y si Jesús no era Dios tampoco María podía ser Madre de Dios. 

También fue condenada la doctrina de Pelagio y Celestino que negaban la transmisión del 
pecado de Adán a su descendencia y defendían la bondad, puramente humana para hacer el 
bien sin el concurso del auxilio divino. 

Magisterio 

Condenación de los Hereges 

Can. 1. No rechazar la fe de los trescientos dieciocho Padres reunidos en Nicea de Bitinia, 
sino que permanezca firme y anatematizar toda herejía, y en particular la de los eunomianos o 
anomeos, la de los arrianos o eudoxianos, y la de los semiarrianos o pneumatómacos, la de los 
sabelinos, marcelianos, la de los fotinianos y la de los apolinaristas. 

Símbolo Niceno-Constantinopolitano 

[Versión sobre el texto griego] 

Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de todas las 
cosas visibles o invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nacido del 
Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido no 
hecho, consustancial con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas; que por nosotros 
los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu 
Santo y de María Virgen, y se hizo hombre, y fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato 
y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió a los cielos, y 
está sentado a la diestra del Padre, y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los 
muertos; y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y vivificante, que procede del 
Padre, que juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que habló por los 
profetas. En una sola Santa Iglesia Católica y Apostólica. Confesamos un solo bautismo para 
la remisión de los pecados. Esperamos la resurrección de la carne y la vida del siglo futuro. 
Amén. 

[Según la versión de Dionisio el Exiguo] 
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Creemos [creo] en un solo Dios, Padre omnipotente, hacedor del cielo y de la tierra, de todas 
las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios y nacido del Padre 
[Hijo de Dios unigénito y nacido del Padre] antes de todos los Siglos [Dios de Dios, luz de 
luz], Dios verdadero de Dios verdadero. Nacido [engendrado], no hecho, consustancial con 
el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, quien por nosotros los hombres y la 
salvación nuestra [y por nuestra salvación] descendió de los cielos. Y se encarnó de Maria 
Virgen por obra del Espíritu Santo y se humanó [y se hizo hombre], y fue crucificado 
[crucificado también] por nosotros bajo Poncio Pilato, [padeció] y fue sepultado. Y resucitó 
al tercer día [según las Escrituras. Y] subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, (y) 
otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos: y su reino no tendrá fin. Y 
en el Espíritu Santo, Señor y vivificante, que procede del Padre [que procede del Padre y del 
Hijo] , que con el Padre y el Hijo ha de ser adorado y glorificado que con el Padre y el Hijo es 
juntamente adorado y glorificado), que habló por los santos profetas [por los profetas]. Y en 
una sola santa Iglesia, Católica y Apostólica. Confesamos [Confieso] un solo bautismo para 
la remisión de los pecados. Esperamos [Y espero] la resurrección de los muertos y la vida del 
siglo futuro [venidero]. Amén.  
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Concílio Ecumênico de Éfeso 

San Celestino I Contra el nestorianismo. En el reinado de Teodosio el Joven. Definió la 
unidad de persona en Cristo y la maternidad divina de María 

Cristo, Dios-Hombre es un solo sujeto (=Persona); la unión hipostática es substancial, no 
accidental, física, no moral. Condenación de los errores pelagianos. 

Magisterio 

De la Encarnación l  

[De la Carta II de San Cirilo Alejandrino a Nestorio, leída y aprobada en la sesión I] 

Pues, no decimos que la naturaleza del Verbo, transformada, se hizo carne; pero tampoco 
que se trasmutó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo; sino, más bien, que 
habiendo unido consigo el Verbo, según hipóstasis o persona, la carne animada de alma 
racional, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible y fue llamado hijo del hombre, 
no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que 
las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un 
solo Cristo e Hijo; no como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, sino 
porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y 
Cristo e Hijo por la concurrencia inefable y misteriosa en la unidad… Porque no nació 
primeramente un hombre vulgar, de la santa Virgen, y luego descendió sobre Él el Verbo; 
sino que, unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal, como 
quien hace suyo el nacimiento de la propia carne… De esta manera [los Santos Padres] no 
tuvieron inconveniente en llamar madre de Dios a la santa Virgen. 

Sobre la primacía del Romano Pontífice  

[Del discurso de Felipe, Legado del Romano Pontífice, en la sesión III] 

A nadie es dudoso, antes bien, por todos los siglos fue conocido que el santo y muy 
bienaventurado Pedro, principe y cabeza de los Apóstoles, columna de la fe y fundamento de 
la Iglesia Católica, recibió las llaves del reino de manos de nuestro Señor Jesucristo, salvador 
y redentor del género humano, y a él le ha sido dada potestad de atar y desatar los pecados; y 
él, en sus sucesores, vive y juzga hasta el presente y siempre [v. 1824]. 

Anatematismos o capítulos de Cirilo 

(contra Nestorio) 

Can. 1. Si alguno no confiesa que Dios es según verdad el Emmanuel, y que por eso la santa 
Virgen es madre de Dios (pues dió a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne), sea 
anatema. 
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Can 2. Si alguno no confiesa que el Verbo de Dios Padre se unió a la carne según hipóstasis y 
que Cristo es uno con su propia carne, a saber, que el mismo es Dios al mismo tiempo que 
hombre, sea anatema. 

Can. 3. Si alguno divide en el solo Cristo las hipóstasis después de la unión, uniéndolas sólo 
por la conexión de la dignidad o de la autoridad y potestad, y no más bien por la conjunción 
que resulta de la unión natural, sea anatema. 

Can. 4. Si alguno distribuye entre dos personas o hipóstasis las voces contenidas en los 
escritos apostólicos o evangélicos o dichas sobre Cristo por los Santos o por Él mismo sobre 
sí mismo; y unas las acomoda al hombre propiamente entendido aparte del Verbo de Dios, y 
otras, como dignas de Dios, al solo Verbo de Dios Padre, sea anatema. 

Can. 5. Si alguno se atreve a decir que Cristo es hombre teóforo o portador de Dios y no, más 
bien, Dios verdadero, como hijo único y natural, según el Verbo se hizo carne y tuvo parte de 
modo semejante a nosotros en la carne y en la sangre [Hebr. 2, 14], sea anatema. 

Can 6. Si alguno se atreve a decir que el Verbo del Padre es Dios o Señor de Cristo y no 
confiesa más bien, que el mismo es juntamente Dios y hombre, puesto que el Verbo se hizo 
carne, según las Escrituras [Ioh. 1, 14], sea anatema. 

Can. 7. Si alguno dice que Jesús fue ayudado como hombre por el Verbo de Dios, y le fue 
atribuída la gloria del Unigénito, como si fuera otro distinto de Él sea anatema. 

Can. 8. Si alguno se atreve a decir que el hombre asumido ha de ser coadorado con Dios 
Verbo y conglorificado y, juntamente con él, llamado Dios, como uno en el otro (pues la 
partícula “con” esto nos fuerza a entender siempre que se añade) y no, más bien, con una sola 
adoración honra al Emmanuel y una sola gloria le tributa según que el Verbo se hizo carne 
[Ioh. 1, 14], sea anatema. 

Can. 9. Si alguno dice que el solo Señor Jesucristo fue glorificado por el Espíritu, como si 
hubiera usado de la virtud de éste como ajena y de Él hubiera recibido poder obrar contra los 
espíritus inmundos y hacer milagros en medio de los hombres, y no dice, más bien, que es su 
propio Espíritu aquel por quien obró los milagros, sea anatema. 

Can. 10. La divina Escritura dice que Cristo se hizo nuestro Sumo Sacerdote y Apóstol de 
nuestra confesión [Hebr. 3, 1] y que por nosotros se ofreció a sí mismo en olor de suavidad a 
Dios Padre [Eph. 5, 2]. Si alguno, pues, dice que no fue el mismo Verbo de Dios quien se 
hizo nuestro Sumo Sacerdote y Apóstol, cuando se hizo carne y hombre entre nosotros, sino 
otro fuera de Él, hombre propiamente nacido de mujer; o si alguno dice que también por sí 
mismo se ofreció como ofrenda y no, más bien, por nosotros solos (pues no tenía necesidad 
alguna de ofrenda el que no conoció el pecado), sea anatema. 

Can. 11. Si alguno no confiesa que la carne del Señor es vivificante y propia del mismo Verbo 
de Dios Padre, sino de otro fuera de Él, aunque unido a Él por dignidad, o que sólo tiene la 
inhabitación divina; y no, más bien, vivificante, como hemos dicho, porque se hizo propia del 
Verbo, que tiene poder de vivificarlo todo, sea anatema. 
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Can. 12. Si alguno no confiesa que el Verbo de Dios padeció en la carne y fue crucificado en 
la carne, y gustó de la muerte en la carne, y que fue hecho primogénito de entre los muertos 
[Col. 1, 18] según es vida y vivificador como Dios, sea anatema. 

De la guarda de la fe y la tradición 

Determinó el santo Concilio que a nadie sea lícito presentar otra fórmula de fe o escribirla o 
componerla, fuera de la definida por los Santos Padres reunidos con el Espíritu Santo en 
Nicea… 

…Si fueren sorprendidos algunos, obispos, clérigos o laicos profesando o enseñando lo que se 
contiene en la exposición presentada por el presbítero Carisio acerca de la encarnación del 
unigénito Hijo de Dios, o los dogmas abominables y perversos de Nestorio.. queden 
sometidos a la sentencia de este santo y ecuménico Concilio.. . 

Condenación de los pelagianos 

Can. 1. Si algún metropolitano de provincia, apartándose del santo y ecuménico Concilio, ha 
profesado o profesare en adelante las doctrinas de Celestio, éste no podrá en modo alguno 
obrar nada contra los obispos de las provincias, pues desde este momento queda expulsado, 
por el Concilio, de la comunión eclesiástica e incapacitado… 

Can. 4. Si algunos clérigos se apartaren también y se atrevieren a profesar en privado o en 
público las doctrinas de Nestorio o las de Celestio, también éstos, ha decretado el santo 
Concilio, sean depuestos. 

De la autoridad de San Agustín 

[De la Carta 21 Apostolici verba praecepti, a los obispos de las Galias, de 15 (?) de mayo de 
431] 

Cap. 2. A Agustín, varón de santa memoria, por su vida y sus merecimientos, le tuvimos 
siempre en nuestra comunión y jamás le salpicó ni el rumor de sospecha siniestra; y 
recordamos que fue hombre de tan grande ciencia, que ya antes fue siempre contado por mis 
mismos predecesores entre los mejores maestros. 

“Indículo” sobre la gracia de Dios, o “Autoridades de los obispos anteriores de la Sede 
Apostólica” 
[Añadidas a la misma Carta por los colectores de cánones] 

Dado el caso que algunos que se glorían del nombre católico, permaneciendo por perversidad 
o por ignorancia en las ideas condenadas de los herejes, se atreven a oponerse a quienes con 
más piedad disputan, y mientras no dudan en anatematizar a Pelagio y Celestio, hablan, sin 
embargo, contra nuestros maestros como si hubieran pasado la necesaria medida, y 
proclaman que sólo siguen y aprueban lo que sancionó y enseñó la sacratísima Sede del 
bienaventurado Pedro Apóstol por ministerio de sus obispos, contra los enemigos de la 
gracia de Dios; fue necesario averiguar diligentemente qué juzgaron los rectores de la Iglesia 
romana sobre la herejía que había surgido en su tiempo y qué decretaron había de sentirse 
sobre la gracia de Dios contra los funestísimos defensores del libre albedrío. Añadiremos 
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también algunas sentencias de los Concilios de Africa, que indudablemente hicieron suyas los 
obispos Apostólicos, cuando las aprobaron. Así, con el fin de que quienes dudan, se puedan 
instruir más plenamente, pondremos de manifiesto las constituciones de los Santos Padres en 
un breve índice a modo de compendio, por el que todo el que no sea excesivamente 
pendenciero, reconozca que la conexión de todas las disputas pende de la brevedad de las aquí 
puestas autoridades y que no le queda ya razón alguna de discusión, si con los católicos cree y 
dice: 

Cap. 1. En la prevaricación de Adán, todos los hombres perdieron “la natural posibilidad” e 
inocencia, y nadie hubiera podido levantarse, por medio del libre albedrío, del abismo de 
aquella ruina, si no le hubiera levantado la gracia de Dios misericordioso, como lo proclama y 
dice el Papa Inocencio, de feliz memoria, en la Carta al Concilio de Cartago [de 416]: 
“Después de sufrir antaño su libre albedrío, al usar con demasiada imprudencia de sus 
propios bienes, quedó sumergido, al caer, en lo profundo de su prevariación y nada halló por 
donde pudiera levantarse de allí; y, engañado para siempre por su libertad, hubiera quedado 
postrado por la opresión de esta ruina, si más tarde no le hubiera levantado, por su gracia, la 
venida de Cristo, quien por medio de la purificación de la nueva regeneración, limpió, por el 
lavatorio de su bautismo, todo vicio pretérito”. 

Cap. 2. Nadie es bueno por sí mismo, si por participación de sí, no se lo concede Aquel que 
es el solo bueno. Lo que en los mismos escritos proclama la sentencia del mismo Pontífice 
cuando dice: “¿Acaso sentiremos bien en adelante de las mentes de aquellos que piensan que a 
sí mismos se deben el ser buenos y no tienen en cuenta Aquel cuya gracia consiguen todos los 
días y confían que sin Él pueden conseguir tan grande bien?”. 

Cap. 3. Nadie, ni aun después de haber sido renovado por la gracia del bautismo, es capaz de 
superar las asechanzas del diablo y vencer las concupiscencias de la carne, si no recibiere la 
perseverancia en la buena conducta por la diaria ayuda de Dios. Lo cual está confirmado por 
la doctrina del mismo obispo en las mismas páginas, cuando dice: “Porque si bien Él redimió 
al hombre de los pecados pasados; sabiendo, sin embargo, que podía nuevamente pecar, 
muchas cosas se reservó para repararle, de modo que aun después de estos pecados pudiera 
corregirle, dándole diariamente remedios, sin cuya ayuda y apoyo, no podremos en modo 
alguno vencer los humanos errores. Forzoso es, en efecto, que, si con su auxilio vencemos, si 
Él no nos ayuda, seamos derrotados”. 

Cap. 4. Que nadie, si no es por Cristo, usa bien de su libre albedrío, el mismo maestro lo 
pregona en la carta dada al Concilio de Milevi [del año 416], cuando dice: “Advierte, por fin, 
oh extraviada doctrina de mentes perversísimas, que de tal modo engañó al primer hombre su 
misma libertad, que al usar con demasiada flojedad de sus frenos, por presuntuoso cayó en la 
prevaricación. Y no hubiera podido arrancarse de ella, si por la providencia de la regeneración 
el advenimiento de Cristo Señor no le hubiera devuelto el estado de la prístina libertad.” 

Cap. 5. Todas las intenciones y todas las obras y merecimientos de los Santos han de ser 
referidos a la gloria y alabanza de Dios, porque nadie le agrada, sino por lo mismo que Él le 
da. Y a esta sentencia nos endereza la autoridad canónica del papa Zósimo, de feliz memoria, 
cuando dice escribiendo a los obispos de todo el orbe: “Nosotros, empero, por moción de 
Dios (puesto que todos los bienes han de ser referidos a su autor, de donde nacen), todo lo 
referimos a la conciencia de nuestros hermanos y compañeros en el episcopado”. Y esta 
palabra, que irradia luz de sincerísima verdad, con tal honor la veneraron los obispos de 
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Africa, que le escribieron al mismo Zósimo: “Y aquello que pusiste en las letras que cuidaste 
de enviar a todas las provincias, diciendo: “Nosotros, empero, por moción de Dios, etc.” , de 
tal modo entendimos fue dicho que, como de pasada, cortaste con la espada desenvainada de 
la verdad a quienes contra la ayuda de Dios exaltan la libertad del humano albedrío. Porque 
¿qué cosa hiciste jamás con albedrío tan libre como el referirlo todo a nuestra humilde 
conciencia? Y, sin embargo, fiel y sabiamente viste que fue hecho por moción de Dios, y veraz 
y confiadamente lo dijiste. Por razón, sin duda, de que la voluntad es preparada por el Señor 
[Prov. 8, 35: I,XX]; y para que hagan algún bien, Él mismo con paternas inspiraciones toca el 
corazón de sus hijos. Porque quienes son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos 
de Dios [Rom. 8, 14]; a fin de que ni sintamos que falta nuestro albedrío ni dudemos que en 
cada uno de los buenos movimientos de la voluntad humana tiene más fuerza el auxilio de 
Él”. 

Cap. 6. Dios obra de tal modo sobre el libre albedrío en los corazones de los hombres que, el 
santo pensamiento, el buen consejo v todo movimiento de buena voluntad procede de Dios, 
pues por Él podemos algún bien, sin el cual no podemos nada [cf. Ioh. 15, 5]. Para esta 
profesión nos instruye, en efecto, el mismo doctor Zósimo quien, escribiendo a los obispos de 
todo el orbe acerca de la ayuda de la divina gracia: “¿Qué tiempo, pues, dice, interviene en que 
no necesitemos de su auxilio? Consiguientemente, en todos nuestros actos, causas, 
pensamientos y movimientos, hay que orar a nuestro ayudador y protector. Soberbia es, en 
efecto, que presuma algo de sí la humana naturaleza, cuando clama el Apóstol: No es nuestra 
lucha contra la carne y la sangre, sino contra los príncipes y potestades de este aire, contra los 
espíritus de la maldad en los cielos [Eph. 6, 12]. Y como dice él mismo otra vez: ¡Hombre 
infeliz de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La gracia de Dios por Jesucristo 
nuestro Señor [Rom. 7, 24 s]. Y otra vez: Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no 
fue vacía en mi, sino que trabajé más que todos ellos: no yo, sino la gracia de Dios conmigo [1 
Cor. 15, 10]. 

Cap. 7. También abrazamos como propio de la Sede Apostólica lo que fue constituído entre 
los decretos del Concilio de Cartago [del año 418; v. 101 ss], es decir, lo que fue definido en 
el capítulo tercero: Quienquiera dijere que la gracia de Dios, por la que nos justificamos por 
medio de nuestro Señor Jesucristo, sólo vale para la remisión de los pecados que ya se han 
cometido, y no también de ayuda para que no se cometan, sea anatema [v. 103]. 

E igualmente en el capítulo cuarto: Si alguno dijere que la gracia de Dios por Jesucristo 
solamente en tanto nos ayuda para no pecar, en cuanto por ella se nos revela y abre la 
inteligencia de los mandamientos, para saber qué debemos desear y qué evitar; pero que por 
ella no se nos concede que también queramos y podamos hacer lo que hemos conocido que 
debe hacerse, sea anatema. Porque, como quiera que dice el Apóstol: la ciencia hincha y la 
caridad edifica [1 Cor. 8, 1], muy impío es creer que tenemos la gracia de Cristo para la 
ciencia que hincha y no la tenemos para la caridad que edifica, como quiera que ambas cosas 
son don de Dios, lo mismo el saber qué hemos de hacer que el amor para hacerlo, a fin de 
que, edificando la caridad, la ciencia no pueda hincharnos. Y como de Dios está escrito: El 
que enseña al hombre la ciencia [Ps. 93, 10], así está escrito también: La caridad viene de 
Dios [I Ioh. 4, 7; v. 104]. 

Igualmente en el quinto capítulo: Si alguno dijere que la gracia de la justificación se nos da 
para que podamos cumplir con mayor facilidad por la gracia lo que se nos manda hacer por el 
libre albedrío, como si aun sin dársenos la gracia, pudiéramos no ciertamente con facilidad, 
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pero al cabo pudiéramos sin ella cumplir los divinos mandamientos, sea anatema. De los 
frutos de los mandamientos hablaba, en efecto, el Señor cuando no dijo: Sin mí con más 
dificultad podéis hacer, sino: Sin mí nada podéis hacer [Ioh. 15, 5; v. 105]. 

Cap. 8. Mas aparte de estas inviolables definiciones de la beatísima Sede Apostólica por las 
que los Padres piadosísimos, rechazada la soberbia de la pestífera novedad, nos enseñaron a 
referir a la gracia de Cristo tanto los principios de la buena voluntad como los incrementos de 
los laudables esfuerzos, y la perseverancia hasta el fin en ellos, consideremos también los 
misterios de las oraciones sacerdotales que, enseñados por los Apóstoles, uniformemente se 
celebran en todo el mundo y en toda Iglesia Católica, de suerte que la ley de la oración 
establezca la ley de la fe. Porque cuando los que presiden a los santos pueblos, desempeñan la 
legación que les ha sido encomendada, representan ante la divina clemencia la causa del 
género humano y gimiendo a par con ellos toda la Iglesia, piden y suplican que se conceda la 
fe a los infieles, que los idólatras se vean libres de los errores de su impiedad, que a los judíos, 
quitado el velo de su corazón, les aparezca la luz de la verdad, que los herejes, por la 
comprensión de la fe católica, vuelvan en sí, que los cismáticos reciban el espíritu de la caridad 
rediviva, que a los caídos se les confieran los remedios de la penitencia y que, finalmente, a los 
catecúmenos, después de llevados al sacramento de la regeneración, se les abra el palacio de la 
celeste misericordia. Y que todo esto no se pida al Señor formularia o vanamente, lo muestra 
la experiencia misma, pues efectivamente Dios se digna atraer a muchísimos de todo género 
de errores y, sacándolos del poder de las tinieblas, los traslada al reino del Hijo de su amor 
[Col. 1, 13] y de vasos de ira los hace vasos de misericordia [Rom. 9, 22 s]. Todo lo cual hasta 
punto tal se siente ser obra divina que siempre se tributa a Dios que lo hace esta acción de 
gracias y esta confesión de alabanza por la iluminación o por la corrección de los tales. 

Cap. 9. Tampoco contemplamos con ociosa mirada lo que en todo el mundo practica la 
Santa Iglesia con los que han de ser bautizados. Cuando lo mismo párvulos que jóvenes se 
acercan al sacramento de la regeneración, no llegan a la fuente de la vida sin que antes por los 
exorcismos e insuflaciones de los clérigos sea expulsado de ellos el espíritu inmundo, a fin de 
que entonces aparezca verdaderamente cómo es echado fuera el príncipe de este mundo [Ioh. 
12, 31] y cómo primero es atado el fuerte [Mt. 12, 29] y luego son arrebatados sus 
instrumentos [Mc. 3, 27] que pasan a posesión del vencedor, de aquel que lleva cautiva la 
cautividad [Eph. 4, 8] y da dones a los hombres [Ps. 67, 19]. 

En conclusión, por estas reglas de la Iglesia, y por los documentos tomados de la divina 
autoridad, de tal modo con la ayuda del Señor hemos sido confirmados, que confesamos a 
Dios por autor de todos los buenos efectos y obras y de todos los esfuerzos y virtudes por los 
que desde el inicio de la fe se tiende a Dios, y no dudamos que todos los merecimientos del 
hombre son prevenidos por la gracia de Aquel, por quien sucede que empecemos tanto a 
querer como a hacer algún bien [cf. Phil 2, 13]. Ahora bien, por este auxilio y don de Dios, 
no se quita el libre albedrío, sino que se libera, a fin de que de tenebroso se convierta en 
lúcido, de torcido en recto, de enfermo en sano, de imprudente en próvido. Porque es tanta la 
bondad de Dios para con todos los hombres, que quiere que sean méritos nuestros lo que son 
dones suyos, y por lo mismo que Él nos ha dado, nos añadirá recompensas eternas. Obra, 
efectivamente, en nosotros que lo que Él quiere, nosotros lo queramos y hagamos, y no 
consiente que esté ocioso en nosotros lo que nos dió para ser ejercitado, no para ser 
descuidado, de suerte que seamos también nosotros cooperadores de la gracia de Dios. Y si 
viéremos que por nuestra flojedad algo languidece en nosotros, acudamos solícitamente al 
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que sana todas nuestras languideces y redime de la ruina nuestra vida [Ps. 102, 3 s] y a quien 
diariamente decimos: No nos lleves a la tentación, mas líbranos del mal [Mt. 6, 13] . 

Cap. 10. En cuanto a las partes más profundas y difíciles de las cuestiones que ocurren y que 
más largamente trataron quienes resistieron a los herejes, así como no nos atrevemos a 
despreciarlas, tampoco nos parece necesario alegarlas, pues para confesar la gracia de Dios, a 
cuya obra y dignación nada absolutamente ha de quitarse, creemos ser suficiente lo que nos 
han enseñado los escritos, de acuerdo con las predichas reglas, de la Sede Apostólica; de 
suerte que no tenemos absolutamente por católico lo que apareciere como contrario a las 
sentencias anteriormente fijadas. 

  



86 
 

Concílio Ecumênico I de Nicéia 

Reunido por el Emperador Constantino durante el pontificado de San Silvestre. 

Contra el arrianismo. Definió la consubstancialidad del Verbo, largamente defendida por 
Atanasio, diácono de Alejandría; sancionó los privilegios de las tres sedes patriarcales de 
Roma, Alejandría y Antioquía, y extendió a toda la Iglesia la costumbre romana concertando 
la fecha de la celebración de Pascua. El Verbo es verdadero Hijo de Dios, de la misma 
substancia del Padre, y por lo tanto verdadero Dios. 

 

Magisterio 

El Símbolo Niceno 

[Versión sobre el texto griego] 

Creemos en un solo Dios Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de 
las invisibles; y en un solo Señor Jesucristo Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es 
decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no hecho, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las 
que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra 
salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció, y resucitó al tercer día, subió a los 
cielos, y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo. 

Mas a los que afirman: Hubo un tiempo en que no fue y que antes de ser engendrado no fue, 
y que fue hecho de la nada, o los que dicen que es de otra hipóstasis o de otra sustancia o que 
el Hijo de Dios es cambiable o mudable, los anatematiza la Iglesia Católica. 

[Versión de Hilario de Poitiers] 

Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. 
Y en un solo Señor nuestro Jesucristo Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, esto es, de la 
sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no 
hecho, de una sola sustancia con el Padre (lo que en griego se llama homousion), por quien 
han sido hechas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, que bajó por nuestra 
salvación, se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha 
de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo. 

A aquellos, empero, que dicen: “Hubo un tiempo en que no fue” y: “Antes de nacer, no era”, 
y: “Que de lo no existente fue hecho o de otra subsistencia o esencia”, a los que dicen que “El 
Hijo de Dios es variable o mudable”, a éstos los anatematiza la Iglesia Católica y Apostólica. 

Del bautismo de los herejes y del viático de los moribundos 

[Versión sobre el texto griego] 
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Can. 8. Acerca de los que antes se llamaban a si mismos kátharos o puros [es decir, los 
novacianos], pero que se acercan a la Iglesia Católica y Apostólica, plugo al santo y grande 
Concilio que, puesto que recibieron la imposición de manos, permanezcan en el clero, pero 
ante todo conviene que confiesen por escrito que aceptarán y seguirán los decretos de la 
Iglesia Católica y Apostólica, es decir, que no negarán la reconciliación a los desposados en 
segundas nupcias y a los lapsos caídos en la persecución… 

Can. 19. Sobre los que fueron paulianistas y luego se refugiaron en la Iglesia Católica, se 
promulgó el decreto que sean rebautizados de todo punto; y si algunos en el tiempo pasado 
pertenecieron al clero, si aparecieren irreprochables e irreprensibles, después de rebautizados, 
impónganseles las manos por el obispo de la Iglesia Católica… 

Can. 13. Acerca de los que están para salir de este mundo, se guardará también ahora la 
antigua ley canónica, a saber: que si alguno va a salir de este mundo, no se le prive del último 
y más necesario viático. Pero si después de estar en estado desesperado y haber obtenido la 
comunión, nuevamente volviere entre los vivos, póngase entre los que sólo participan de la 
oración; pero de modo general y acerca de cualquiera que salga de este mundo, si pide 
participar de la Eucaristía, el obispo, después de examen, debe dársela (versión latina: hágale 
participe de la ofrenda). 

[La carta sinodal a los egipcios sobre los errores de Arrio y sobre las ordenaciones hechas por 
Melicio, v. en Kch 410 s.] 
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Sermão sobre Pentecostes 

São Leão Magno 

Fonte 
 

Todos os corações sabem, caríssimos, que a solenidade de hoje deve ser celebrada como uma 
das festas mais importantes. Ninguém ignora ou contesta a reverência com que se deve 
festejar este dia, consagrado pelo Espírito Santo com o milagre excelente de seu dom. Sendo, 
na verdade, o décimo dia depois daquele em que o Senhor subiu ao céu, para se assentar à 
direita de Deus, refulge como o dia qüinquagésimo após a sua Ressurreição, e traz em si 
grandes mistérios, referentes a antigos e novos sacramentos, na mais clara manifestação de 
que a Graça foi prenunciada pela Lei e a Lei cumprida pela Graça. Sim, do mesmo modo 
como outrora, no monte Sinai, a Lei fora dada ao povo hebreu, libertado dos egípcios, no dia 
qüinquagésimo após a imolação do cordeiro, assim também, após a Paixão de Cristo, 
imolação do verdadeiro Cordeiro de Deus, é no qüinquagésimo dia desde sua Ressurreição 
que se infunde o Espírito Santo nos apóstolos e na multidão dos fiéis. O cristão diligente 
facilmente vê como os inícios do Antigo Testamento serviram aos primórdios do Evangelho, 
e como a segunda Aliança foi criada pelo mesmo Espírito que instituiu a primeira.  

Com efeito, diz a narrativa dos apóstolos: 

“Como se completassem os dias de Pentecostes e estivessem todos os discípulos juntos no mesmo 
lugar, repentinamente se fez ouvir do céu um ruído como o de vento que soprava impetuosamente, 
e encheu toda a casa onde estavam. Apareceram-lhes então como línguas de fogo, que se puseram 
sobre cada um deles; e todos ficaram cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas, 
conforme o Espírito Santo lhes concedia falarem” [1]. 

É veloz a palavra da Sabedoria, e onde Deus é o Mestre quão rapidamente se aprende a 
doutrina! Não houve necessidade de interpretação para o entendimento, não houve 
aprendizado, não houve prazo para estudo, mas, assim que o Espírito da verdade soprou 
como quis, as línguas particulares dos diversos povos se tornaram comuns na boca da Igreja. 

A partir desse dia ressoou a trombeta da pregação evangélica. A partir desse dia as chuvas de 
graças, os rios das bênçãos irrigaram todos os desertos e a terra inteira, pois a fim de renovar 
sua face “o Espírito de Deus pairava sobre as águas” [2]. E, para a expulsão das trevas de antes, 
coruscavam os relâmpagos da nova Luz no esplendor das línguas flamejantes. Assim se 
manifestava a luminosa e ígnea palavra do Senhor, dotada da eficácia de iluminar e da força 
de abrasar, necessárias ao entendimento e à destruição do pecado. 

Porém, caríssimos, embora tenha sido admirável a própria aparência desses acontecimentos e 
não haja dúvida de que a majestade do Espírito Santo tenha estado presente à harmonia 
exultante das vozes humanas, não se pense que apareceu a sua divina essência naquilo que se 
mostrou aos olhes corporais. A natureza invisível e comum ao Pai e ao Filho manifestou a 
qualidade de seu dom e de sua obra por meio do sinal de santificação que bem lhe aprouve, 
mas conteve em sua divindade a propriedade de sua essência. 

http://www.sociedadecatolica.com.br/modules/smartsection/item.php?itemid=258�
http://www.sociedadecatolica.com.br/modules/smartsection/item.php?itemid=258�
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Assim como a visão humana não pode perceber o Pai e o Filho também não percebe o 
Espírito Santo. Na Trindade, com efeito, nada é dissemelhante, nada é desigual, e todas as 
coisas que se possam pensar a respeito dessa substância não se distinguem pela excelência, 
pela glória ou pela eternidade. É verdade que, conforme as propriedades das Pessoas, um é o 
Pai, outro o Filho, outro o Espírito Santo, mas não há divindade diferente, natureza distinta. 
Assim como o Filho precede do Pai, igualmente o Espírito Santo é Espírito do Pai e do 
Filho. Não como as criaturas, que são também do Pai e do Filho, mas como alguém que, 
como ambos, vive, é poderoso e existe eternamente, desde que existem o Pai e o Filho. Por 
essa razão o Senhor, quando prometeu a vinda do Espírito Santo aos discípulos, antes do dia 
da Paixão, disse: 

“Ainda muitas coisas vos tenho a dizer: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos 
conduzirá para toda a verdade. Pois não falará de si mesmo, mas falará o que tiver ouvido e vos 
anunciará as coisas que deverão suceder. Tudo o que o Pai tem é meu; per isto disse que receberá 
do que é meu e vos anunciará” [3]. 

O Pai, portanto não tem algo que não o tenham o Filho ou o Espírito Santo. Tudo o que tem 
o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Nunca faltou na Trindade essa perfeita comunhão; 
nela são uma mesma coisa “tudo possuir” e “sempre existir”. Não imaginemos sucessão de 
tempo na Trindade, não imaginemos gradações ou diferenças. Se, de um lado não se pode 
explicar o que Deus é, de outro não se ouse afirmar o que Deus não é. Seria melhor deixar de 
discorrer sobre as propriedades da natureza inefável de Deus, do que afirmar o que não lhe 
convém. O que concebem, pois, os corações piedosos a respeito da glória eterna e imutável do 
Pai, entendam-no ao mesmo tempo do Filho e do Espírito Santo, de um modo inseparável e 
sem diferença. Nossa confissão é ser a Trindade um só Deus, já que nas três Pessoas não 
existe diversidade de substancia, poder, vontade ou operação. 

Assim, se reprovamos os arianos, que pretendem existir diferença entre o Pai e o Filho, 
reprovamos igualmente os macedonianos, os quais, embora atribuindo igualdade entre o Pai 
e o Filho, pensam que o Espírito Santo seja de natureza inferior. Eles não vêem estarem 
incidindo naquela blasfêmia indigna de ser perdoada tanto no século presente como no 
futuro, consoante a palavra do Senhor: 

“A todo o que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado, mas ao que disser 
contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste século nem no vindouro” [4]. 

Quem permanece, portanto, nessa impiedade fica sem perdão, pois expulsou de si aquele por 
meio do qual seria capaz de confessar a verdadeira fé. Jamais se beneficiará do perdão quem 
não tiver advogado para protegê-lo. 

Ora, é do Espírito Santo que procede em nós a invocação do Pai, dele são as lágrimas dos 
penitentes, dele os gemidos dos que suplicam, “… e ninguém pode dizer Senhor Jesus senão no 
Espírito Santo” [5]. 

O Apóstolo prega de maneira evidente a onipotência do Espírito, igual à do Pai e do Filho, 
bem como sua divindade, ao dizer: 
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“há diversidade de graças, mas um mesmo é o Espírito; e há diversidade de ministérios, mas um 
mesmo é o Senhor; e há diversidade de operações, mas um mesmo é o Deus que opera tudo em 
todos” [6]. 

Por estes e outros documentos, através dos quais, de inumeráveis modos brilha a autoridade 
das palavras divinas, sejamos incitados, caríssimos, unanimemente, à veneração de 
Pentecostes, exultando em honra do Santo Espírito, por quem toda a Igreja é santificada e 
toda alma racional é penetrada. Ele é o inspirador da fé, o Mestre da ciência, a fonte do amor, 
o selo da castidade, o artífice de toda virtude. 

Regozijem-se as mentes dos fiéis com o fato de, em todo o mundo, ser louvado pelas 
diferentes línguas o Deus uno, Pai, e Filho e Espírito Santo; com o fato de prosseguir em seu 
trabalho e dom aquela santificação que apareceu na chama do fogo. O mesmo Espírito da 
verdade faz refulgir com sua luz a morada de sua glória, nada querendo de tenebroso ou 
morno em seu templo. 

Foi também por auxílio e instrução desse Espírito que recebemos a purificação do jejum e da 
esmola. Com efeito, segue-se ao venerável dia de hoje um costume de salutar observância, que 
os santos julgam de grande utilidade e nós vos exortamos, com pastoral solicitude, a que o 
celebreis com o maior zelo possível. Assim, se a negligência vos fez contrair em dias passados 
algo de pecaminoso, seja isto penitenciado pela censura do jejum e pelo devotamento da 
misericórdia. Jejuemos na quarta e na sexta-feira, para sábado celebrarmos juntos as vigílias, 
com a habitual devoção. Por Cristo, Nosso Senhor que vive e reina com o Pai e o Espírito 
santo, pelos séculos dos séculos. Amém 

[1] At 2,1-4. 
[2] Gn 1,2. 
[3] Jo 16,12-13.15. 
[4] Mt 12,32. 
[5] lCor 12,3. 
[6] lCor 12,4-6.  
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A Igreja 

Fonte 

Artigo sobre Santo Inácio de Antioquia 

La  Iglesia 

-Es una institución divina cuyo fin es la salvación de las almas; quienes se separan de ella 
se separan de Dios. (San Ignacio de Antioquía, a los de Filadelfia., c. iii) 
 
-Debe permanecer en unidad. 

La unidad es expresión del amor. (Trall., c. vi; Filad., c. iii; Magn., c. xiii) 

-Es Santa. (Esmirna, Efes., Magn., Trall., Rom.); 

-Es Católica. 

Fue San Ignacio quien por primera vez se refirió a la Iglesia como “Iglesia Católica” 
(Universal), incluyendo en ella a todos los que son fieles a la verdad. (Esmirna., c. viii) 

“Por doquier aparezca el obispo, ahí esté el pueblo; lo mismo que donde quiera que Jesucristo 
está también está la Iglesia Católica” 

-Es Infalible. (Fila., c. iii; Efes., cc. xvi, xvii) 

-Tiene jerarquía a la que debemos estar unidos en obediencia. 

San Ignacio, como San Juán, puso mucha atención en la relación entre el Padre y el Hijo. El 
Hijo siempre sujeto por amor a la voluntad del Padre, uno con Él por naturaleza. San Ignacio 
deduce que debemos imitar a Cristo en su obediencia filial, obedeciendo a los obispos de la 
Iglesia (lntrod. a Fila.; Efes., c. vi); . Sus cartas enseñan que debe haber en la Iglesia disciplina, 
unidad y sujeción a la jerarquía. 

Por esto debéis estar acordes con el sentir de vuestro obispo, como ya lo hacéis. Y en cuanto a 
vuestro colegio presbiteral, digno de Dios y del nombre que lleva, está armonizado con 
vuestro obispo como las cuerdas de una lira. Este vuestro acuerdo y concordia en el amor es 
como un himno a Jesucristo. Procurad todos vosotros formar parte de este coro, de modo 
que, por vuestra unión y concordia en el amor, seáis como una melodía que se eleva a una sola 
voz por Jesucristo al Padre, para que os escuche y os reconozca, por vuestras buenas obras, 
como miembros de su Hijo. Os conviene, por tanto, manteneros en una unidad perfecta, para 
que seáis siempre partícipes de Dios.  (De la Carta a los Efesios) 

Sus palabras recuerdan a las de San Pablo, en Efesios, 4: “Con empeño por guardar la unidad 
de espíritu en el vínculo de la paz: un solo cuerpo y un solo Espíritu, a la manera que fuisteis 
llamados en una sola esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y obra por todos y mora en 
todos.” 

http://corazones.org/santos/ignacio_antioquia.htm�
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-Los tres niveles del sacramento del orden: el episcopado siendo superior, el presbiterio 
(sacerdotes) y por último el diaconado (Magn., c. vi). 

La primacía del obispo de Roma: El mismo San Ignacio que alrededor del año 107 AD llamó 
a la Iglesia “Católica” y nos enseña que tiene obispos con autoridad, nos enseña también que 
la Iglesia tiene quien la presida: 

“…la que reside en el territorio de los romanos… la que preside en la unión del amor…”  
(Rom., introd.) 

Su firme enseñanza sobre la obediencia a los obispos es aun mas admirable cuando el mismo, 
siendo obispo, fue siempre muy humilde. 

  



93 
 

Prefiro agora a Fé Católica 

Santo Agostinho, Confissões- VII 

Desde então comecei a preferir a doutrina católica, porque agora compreendia: era mais 
modesto e sincero prescrever a fé em algo que não podia ser demonstrado, tanto por 
incapacidade da maioria dos homens, como simplesmente por absoluta impossibilidade, do 
que zombar da fé, prometendo temerariamente uma ciência, para afinal impor a crença numa 
grande quantidade de fábulas absurdas, incapazes de demonstração. E enquanto tua mão 
suave e misericordiosa plasmava e formava pouco a pouco o meu coração, eu refletia na 
infinidade de fatos em que acreditava, sem tê-los visto ou deles ter sido testemunha. Assim, 
os muitos episódios da história da humanidade, a existência de lugares e cidades nunca 
visitados, conhecimentos recebidos de amigos, de médicos e de tantos outros em quem temos 
de acreditar, sob pena de nada podermos realizar na vida. Enfim, como estava absolutamente 
seguro da identidade de meus pais, o que não poderia saber sem acreditar no que ouvia. 
Convenci-me então de que, longe de repreender os que acreditam em tuas Escrituras, 
reconhecidas com tanta autoridade em quase todos os povos, são repreensíveis aqueles que 
não acreditam e a quem não se deve dar ouvidos se disserem: “Como sabes que estes livros 
foram dados aos homens pelo espírito do único Deus, que é a verdade?” E isso se adequava 
tanto melhor à minha crença, quanto é certo que nenhum argumento, por mais capcioso que 
fosse, de tantos filósofos que discordavam entre si, cujos livros estudei, tinha podido arrancar 
do meu coração a fé na tua existência, apesar de ignorar o que eras e desconhecer que o 
governo das coisas humanas pertence a ti. 

Na realidade, a esse respeito era a minha fé ora mais forte, ora mais fraca. Mas sempre 
acreditei que existes e que cuidas de nós, embora não soubesse que idéia devesse ter de tua 
natureza, ou que caminho nos levaria ou reconduziria a ti. Portanto, sendo os homens 
incapazes de encontrar a verdade mediante a razão pura, e tendo necessidade do apoio da 
Sagrada Escritura, eu já principiava a crer que não concederias tanta autoridade por toda a 
terra a estes Livros Sagrados se não tivesses querido que se acreditasse em ti e se buscasse a ti 
através deles. 

E assim, eu já atribuía à profundeza dos mistérios as obscuridades que antigamente 
costumavam impressionar-me, pois, sobre o assunto eu já havia recebido várias explicações 
plausíveis. E a autoridade desses livros ainda me parecia tanto mais venerável e digna de fé 
absoluta, quanto era claro o seguinte: se de um lado a leitura deles estava ao alcance de todos, 
por outro lado reservava a dignidade de seu significado oculto a uma percepção mais 
profunda. A extrema clareza de linguagem e simplicidade de estilo a tornavam acessível a 
todos e estimulavam a perspicácia daqueles que não têm coração leviano . E recebendo em seu 
seio a humanidade inteira, apenas a poucos era dado chegar a ti, por estreitas passagens; estes, 
no entanto, são sempre mais numerosos do que o seriam se a Escritura não tivesse tanto 
prestígio aliado a tanta humildade, capaz de atrair multidões. 

Assim eu meditava, e tu estavas a meu lado. Eu suspirava e tu me ouvias. Eu tateava e tu me 
guiavas. Eu andava pelos largos caminhos do mundo, e tu não me abandonavas. 
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A Quaresma 

São Cirilo de Jerusalém 

Fonte 

É agora o tempo da confissão. Confessa as tuas faltas por palavras e por acções, as da noite e 
as do dia. Confessa-as neste “tempo favorável”, neste “dia de salvação” (Is 49,8; 2Co 6,2); 
recebe o tesouro celeste… Deixa o presente e crê no futuro. Percorreste tantos anos sem 
interromper os teus vãos trabalhos da terra e não podes parar quarenta dias para te ocupares 
do teu próprio fim? “Parai e sabei que eu sou Deus”, diz a Escritura (Sl 45,11). Renuncia à 
multidão de palavras inúteis, não maldigas, não escutes também o maledicente, mas põe-te 
disponível para rezar. Mostra na ascese o fervor do teu coração; purifica esse receptáculo para 
receber uma graça mais abundante. Porque a remissão dos pecados é dada igualmente a 
todos, mas a participação no Espírito Santo é concedida na medida da fé de cada um. Se te 
esforçares pouco, recolhes pouco; se trabalhares muito, grande será a tua recompensa. És tu 
mesmo que estás em jogo ; vela pelo teu interesse. Se tens uma queixa contra alguém, perdoa-
lhe. Acabas de receber o perdão das tuas faltas, impõe-se que também tu perdoes ao pecador, 
porque com que cara dirás ao Senhor: “Afasta de mim os meus numerosos pecados”, se tu 
mesmo não perdoaste ao teu companheiro as suas faltas para contigo (cf. Mt 18,23s)? 

  

http://www.evangelhoquotidiano.org/�
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O Senhor da messe 

Santo Agostinho 

Fonte 

O Evangelho que acabamos de ler convida-nos a procurar saber que messe é essa acerca da 
qual o Senhor nos diz: “A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao 
senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe.” Foi então que Ele enviou, para 
além dos doze discípulos a que chamou apóstolos (“enviados”), mais setenta e duas pessoas. E 
mandou-os a todos, como se percebe pelas suas palavras, trabalhar numa messe já pronta. 
Para que messe? Não era entre os pagãos, onde ninguém havia semeado, que eles iam fazer a 
colheita. É de supor, pois, que a colheita tivesse lugar entre os judeus; foi para aí recolher que 
veio o senhor da messe. Aos outros povos, envia quem semeie, e não quem recolha. A colheita 
faz-se, pois, entre os judeus; entre os outros, semeia-se. E foi nitidamente recolhendo entre os 
judeus que Ele escolheu os apóstolos; era o tempo da colheita, as espigas estavam maduras, 
porque os profetas tinham semeado entre eles. […] 

O Senhor declarou aos seus discípulos: “Não dizeis que dentro de quatro meses chegará o 
tempo da ceifa? Pois bem, Eu digo-vos: erguei os olhos e vede; os campos estão brancos para 
a ceifa” (Jo 4, 35). E disse-lhes também: “Outros trabalharam e vós aproveitais-vos do seu 
trabalho” (38). Abraão, Isaac, Jacob, Moisés e os profetas trabalharam; sofreram para semear 
o grão de trigo. Na sua vinda, o Senhor encontrou as espigas maduras e enviou quem as 
colhesse com a foice do Evangelho. 
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Seguir a Cristo pelo caminho certo 

Santo Atanásio 

Fonte 

Um dia, os monges vieram ter com Antão e pediram-lhe que lhes dirigisse a palavra. Ele 
respondeu-lhes: Eis que começámos a avançar pela estrada da virtude; continuemos agora em 
frente, a fim de atingirmos a meta (Fil 3, 14). Que ninguém olhe para trás como a mulher de 
Lot (Gn 19, 26), porque o Senhor disse: “Quem mete a mão ao arado e olha para trás não é 
apto para o Reino dos Céus.” Olhar para trás mais não é do que alterar o próprio objectivo e 
retomar o gosto pelas coisas deste mundo. Nada receeis quando ouvirdes falar da virtude, 
nem vos espanteis com esta palavra. Porque a virtude não está longe de nós, nem nasce fora 
de nós; é coisa que nos diz respeito, e é simples, desde que o queiramos. 

Os pagãos deixam o seu país e atravessam os mares para irem estudar letras. Nós não temos 
necessidade de abandonar o nosso país para ir para o Reino dos Céus, nem de atravessar o 
mar para adquirir a virtude. Porque o Senhor disse: “O Reino de Deus está dentro de vós” 
(Lc 17, 21). A virtude apenas precisa, pois, do nosso querer, dado que está em nós e nasce de 
nós. Se a alma conserva a parte inteligente que é conforme à sua natureza, a virtude pode 
nascer. A alma encontra-se no seu estado natural quando permanece tal como foi feita; e foi 
feita muito bela e muito recta. Era por isso que Josué, filho de Nun, dizia: “Inclinai os vossos 
corações para o Senhor, Deus de Israel” (Jos 24, 23). E João Baptista: “Endireitai as suas 
veredas” (Mt 3, 3). Para a alma, ser recta consiste em manter a sua inteligência tal como foi 
criada. Quando, pelo contrário, se desvia do seu estado natural, nessa altura fala-se do vício 
da alma. Não se trata, pois, de uma coisa difícil. […] Se tivéssemos de procurá-la fora de nós, 
seria realmente difícil; mas, visto que está em nós, evitemos os pensamentos impuros e 
guardemos a alma para o Senhor, como se tivéssemos recebido um depósito, a fim de que Ele 
reconheça a nossa obra, encontrando a nossa alma tal como a fez. 
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“Quem em meu nome acolher este pequenino, é a mim que acolhe” 

Clemente de Alexandria 

Fonte 

«Os seus filhinhos serão levados aos ombros e consolados ao colo, vem nas Escrituras. Como 
à criança a quem a mãe dá consolo, também eu vos consolarei» (Is 66,12-13). A mãe chega 
seus filhos a si, e nós, nós procuramos nossa mãe, a Igreja. Todo o ser de pouca idade e frágil 
é, nessa fragilidade desprotegida, um ser gracioso, doce, encantador; Deus não recusa o seu 
auxílio a seres tão jovens assim. Todos os pais têm uma ternura peculiar para com seus filhos 
pequenos… De igual modo, o Pai de toda a criação acolhe aqueles que se refugiam junto de 
si, regenera-os pelo Espírito e adopta-os como filhos; conhece a sua doçura e só a eles ama, 
auxilia, defende; por isso lhes chama filhos (cf. Jo 13,33). 

O Santo Espírito, falando pela boca de Isaías, aplica ao próprio Senhor o termo filho: «Eis 
que nos nasceu um menino, foi-nos dado um filho.» (Is 9,5). Quem é então esta pequena 
criança, este recém-nascido, à imagem de quem também nós somos crianças? Pela boca do 
mesmo Profeta, o Espírito descreve-nos a sua grandeza: «Conselheiro admirável, Deus 
poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz» (v. 6). 

Ó Deus tão grande! Ó menino perfeito! O Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Poderia 
não ser perfeita a educação que nos dá este menino? Ela reúne-nos para nos guiar, a nós, os 
seus filhos. O menino estendeu-nos as mãos, e nelas pomos toda a nossa fé. Também João 
Baptista dá testemunho desta criança: «Eis o cordeiro de Deus», diz-nos (Jo 1, 29). Como as 
Escrituras designam as crianças por cordeiros, chamou “cordeiro de Deus” ao Verbo Deus 
que por nós se fez homem e que em tudo nos quis ser igual, ele, que é o Filho de Deus, o 
menino do Pai. 
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Tal como Herodes, queremos ver a Jesus 

São João Crisóstomo 

Fonte 

O amor não admite não ver aquilo que ama. Não consideraram todos os santos ser pouca 
coisa aquilo que obtinham quando não viam a Deus? … Por isso Moisés ousa dizer: “Se 
alcancei graça aos teus olhos, revela-me o teu rosto” (Ex 33, 13). E diz o salmista : “Revela-
nos o teu rosto” (Sl 79,4). Não era por isso que os pagãos construíam ídolos? No seio do 
próprio erro, eles viam com os olhos o que adoravam. 

Deus sabia, pois, que os mortais se atormentavam no desejo de o ver. O que ele escolheu para 
se revelar era grande na terra e não era o mais pequeno nos céus. Porque o que, na terra, Deus 
fez semelhante a si, não podia ficar sem honra nos céus : “Façamos o ser humano à nossa 
imagem e semelhança, diz» (Gn 1, 26)… Que ninguém pense, pois, que Deus fez mal em vir 
aos homens através de um homem. Ele fez-se carne entre nós para ser visto por nós. 
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Semos seus irmãos porque Sua Mãe ouviu a palavra e a pôs em prática 

Santo Irineu de Lyon 

Fonte 

A Virgem Maria foi obediente quando disse: “Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim 
segundo a tua palavra” (Lc 1, 38). Pelo contrário, Eva foi desobediente, tendo desobedecido 
quando era ainda virgem. E assim como Eva, desobedecendo, se tornou causa de morte para 
si mesma e para todo o género humano, assim também Maria, tendo por esposo aquele que 
lhe tinha sido antecipadamente destinado mas mantendo-se virgem, se tornou, pela sua 
obediência, causa de salvação para si mesma e para todo o género humano. […] Porque o que 
foi ligado só pode ser desligado quando se desfaz o nó, de tal maneira que um primeiro nó é 
desatado por um segundo, tendo o segundo a função de desatar o primeiro. 

Era por isso que o Senhor dizia que os primeiros seriam os últimos, e os últimos os primeiros 
(Mt 19, 30). E também o profeta afirma a mesma coisa, ao dizer: “Em lugar dos teus pais, 
virão os teus filhos” (Sl 44, 17). Porque, ao tornar-Se “o Primogénito dos mortos”, ao receber 
no seu seio os pais antigos, o Senhor fê-los renascer para a vida em Deus, tornando-Se Ele 
mesmo “o princípio” (Col 1, 18), já que Adão fora o princípio dos mortos. É também por isso 
que Lucas começa a sua genealogia pelo Senhor, fazendo-a depois remontar até Adão (Lc 3, 
23ss.), indicando assim que não foram os pais que deram a vida ao Senhor, mas foi Ele, pelo 
contrário, que os fez renascer no Evangelho da vida. Da mesma maneira, o nó da 
desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, porque aquilo que a virgem Eva 
tinha atado pela sua incredulidade foi desatado pela Virgem Maria pela sua fé. 
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Prestai atenção à forma como escutais 

Sermão atribuído a Santo Agostinho 

Fonte 

«Que cada um esteja sempre pronto para escutar, mas lento para falar» (Ti 1,19). Sim, 
irmãos, digo-vos francamente…, eu que muitas vezes vos falo a vosso pedido: a minha alegria 
é sem mancha quando me sento entre os ouvintes; a minha alegria é sem mancha quando 
escuto e não quando falo. É então que eu saboreio a palavra com toda a segurança; a minha 
satisfação não é ameaçada pela vanglória. Quando estamos sentados sobre a pedra sólida da 
verdade, como se recearia o percipício do orgulho? «Escutarei, diz o salmista, e encher-me-ás 
de alegria e de júbilo» (Sl 50,10). Nunca fico mais alegre do que quando escuto; é o nosso 
papel de ouvinte que nos mantém numa atitude de humildade. 

Pelo contrário, quando tomamos a palavra… precisamos de uma certa retenção; mesmo se 
não cedo ao orgulho, tenho medo de o fazer. Mas, se escuto, ninguém pode roubar a minha 
alegria (Jo 16,22) porque ninguém é testemunha dela. É verdadeiramente a alegria do amigo 
do esposo de quem S. João diz que «fica de pé e escuta» (Jo 3,29). Fica de pé porque escuta. 
O primeiro homem, também, quando escutava Deus, ficava de pé; quando escutou a 
serpente, caíu. O amigo de esposo fica, pois, «transbordante de alegria à voz do Esposo»; o 
que faz a sua alegria não é a sua voz de pregador ou de profeta, mas a voz do próprio Esposo. 
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Tendes um só Mestre, o Cristo 

Santo Ambrósio 

Fonte

Disse ainda Jesus aos discípulos: «Havia um homem rico, que tinha um administrador; e este 
foi acusado perante ele de lhe dissipar os bens. Mandou-o chamar e disse-lhe: ‘Que é isto que 
ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes continuar a 
administrar.’ O administrador disse, então, para consigo: ‘Que farei, pois o meu senhor vai 
tirar-me a administração? Cavar não posso; de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de 
fazer, para que haja quem me receba em sua casa, quando for despedido da minha 
administração.’ E, chamando cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: 
‘Quanto deves ao meu senhor?’ Ele respondeu: Cem talhas de azeite.’ Retorquiu-lhe: ‘Toma o 
teu recibo, senta-te depressa e escreve cinquenta.’ Perguntou, depois, ao outro: ‘E tu quanto 
deves?’ Este respondeu: ‘Cem medidas de trigo.’ Retorquiu-lhe também: ‘Toma o teu recibo e 
escreve oitenta.’ 
O senhor elogiou o administrador desonesto, por ter procedido com esperteza. É que os 
filhos deste mundo são mais sagazes que os filhos da luz, no trato com os seus semelhantes.» 
«E Eu digo-vos: Arranjai amigos com o dinheiro desonesto, para que, quando este faltar, eles 
vos recebam nas moradas eternas.  

 

Quem é fiel no pouco também é fiel no muito; e quem é infiel no pouco também é infiel no 
muito. Se, pois, não fostes fiéis no que toca ao dinheiro desonesto, quem vos há-de confiar o 
verdadeiro bem? 
E, se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois 
senhores; ou há-de aborrecer a um e amar o outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. 
Não podeis servir a Deus e ao dinheiro.» 

  



102 
 

Dia da Ressureição 

São Gregório Nazianzeno  

Dia da Ressurreição: um solene princípio! 
Acendamos a nossa luz neste dia de festa! 
Abracemo-nos uns aos outros! 
Voltemo-nos, ó irmãos, mesmo para aqueles que nos odeiam, 
não somente a quem, por amor, tenha feito ou sofrido alguma coisa por nós! 
Relevemos tudo, por causa da Ressurreição 
E perdoemo-nos uns aos outros! 
Ontem, eu fui crucificado com Cristo, 
Hoje, sou glorificado juntamente com ele! 
Ontem, eu morri com ele; 
hoje fomos nós dois vivificados! 
Ontem eu fui sepultado juntamente com Cristo; 
hoje, eu e ele ressurgimos! 

Tragamos, portanto, ofertas Àquele que padeceu e ressuscitou por nós! 
Pensais vós, talvez, que eu esteja me referindo a ouro ou prata 
ou tecidos e pedras reluzentes e preciosas… 
Matéria corruptível que provém da terra 
e sobre a terra é destinada a permanecer, 
além do mais em propriedade de gente malvada 
e escrava do mundo e do seu príncipe… 

Eu digo, ao invés, que devemos oferecer a Deus totalmente a nós mesmos: 
Esta é a oferta que lhe agrada e que convém! 
Procuremos ser como Cristo, 
já que também Cristo tornou-se um de nós; 
Procuremos nos tornar divinos por meio dele, 
já que ele mesmo, por nós, tornou-se homem! 
Ele tomou o pior sobre si para nos conceder o melhor: 
Fez-se pobre para que nós, graças à sua pobreza, nos tornássemos ricos; 
Assumiu o aspecto de servo, para que obtivéssemos a liberdade; 
Desceu ao mais baixo, para que nós fôssemos elevados ao mais alto; 
Sofreu a tentação, para que nós conseguíssemos vencê-la! 
Deixou-se desprezar, para nos dar a glória; 
Morreu, para trazer-nos a salvação; 
Subiu ao céu, para atrair a si aqueles que jazem na terra, 
depois de terem caído por causa do pecado. 
Cada um, portanto, doe tudo, ofereça tudo em sacrifício 
Àquele que nos deu a si mesmo para a nossa redenção! 
O maior dom que podemos oferecer-lhe será exatamente 
aquele de nos doar-lhe totalmente a nós mesmos, 
depois de termos compreendido o significado de tal Mistério 
e de nos ter dado conta que tudo ele realizou por nós! 

(Fonte) 
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O primeiro dia de uma Vida Nova 

São Gregório de Nissa 

Eis uma máxima sábia: “No dia da felicidade, esquecemos todos os males” (Eclo 11,25). Hoje 
foi esquecida a sentença lançada sobre nós, melhor, não foi esquecida, mas anulada! Este dia 
apagou completamente qualquer lembrança da nossa condenação. 

Outrora, o parto passava-se na dor; agora, o nosso nascimento é sem sofrimento. Outrora 
não éramos senão carne, nascíamos da carne; hoje o que nasce é espírito, nascido do Espírito. 
Ontem, nascíamos simples filhos dos homens; hoje nascemos filhos de Deus. Ontem, éramos 
os rejeitados dos céus sobre a terra; hoje, Aquele que reina nos céus faz de nós cidadãos do 
céu. Ontem a morte reinava por causa do pecado; hoje, graças à Vida, é a justiça quem toma o 
poder. 

Um único homem abriu-nos outrora as portas da morte; hoje, um único homem traz-nos de 
novo à vida. Ontem, perdemos a vida por causa da morte; mas hoje a Vida destruiu a morte. 
Ontem, a vergonha fazia-nos esconder debaixo da figueira; hoje, a glória atrai-nos para a 
árvore de vida. Ontem, a desobediência tinha-nos expulsado do Paraíso; hoje, a nossa fé faz-
nos entrar nele. De novo nos é oferecido o fruto da vida para que o saboreemos tanto quanto 
quisermos. De novo a nascente do Paraíso, cuja água nos irriga pelos quatro rios dos 
evangelhos (cf Gn 2,10), vem refrescar todo o rosto da Igreja… 

Que devemos fazer agora, senão imitar, nos seus saltos jubilosos, as montanhas e as colinas 
das profecias: “Montanhas, saltai como carneiros; e vós, colinas, como cordeiros!” (Sl 113,4) 
Vinde, pois, exultemos de alegria no Senhor! (Sl 94,1) Ele quebrou o poder do inimigo e 
ergueu o grande troféu da cruz… Digamos, pois: “Grande é o Senhor nosso Deus, um grande 
rei em toda a terra!” (Sl 94,3; 46,3) Ele abençoa o ano coroando-o com os seus benefícios (Sl 
64,12) e reúne-nos num coro espiritual, em Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a 
glória pelos séculos dos séculos. Amém! 

(Fonte) 
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“O Templo de que falava era o seu Corpo” 

Santo Hilário, bispo de Poitiers 

O Senhor disse. “Aqui será o meu repouso para sempre” e “escolheu Sião como lugar de sua 
morada” (Sl 131,14). Mas Sião e o seu templo foram destruídos. Onde se erguerá então o 
trono eterno de Deus? Onde será o seu repouso para sempre? Onde será o seu templo para 
que nele habite? O apóstolo Paulo responde-nos: “O templo de Deus sois vós; em vós habita 
o Espírito de Deus” (1Cor 3,16). Eis a casa e o templo de Deus; eles estão cheios da sua 
doutrina e do seu poder. São o habitáculo da santidade do coração de Deus. 

Mas esta morada, é Deus quem a edifica. Construída pela mão dos homens, não duraria, nem 
mesmo se fosse fundada sobre doutrinas humanas. Os nossos vãos labores e as nossas 
inquietações não bastam para a proteger. O Senhor resolve as coisas de outra maneira; ele 
não pôs os seus alicerces sobre terra solta nem sobre areias movediças, mas assentou-a sobre 
os profetas e os apóstolos (Ef 2,20); ela é incessantemente construída com pedras vivas (1Pe 
2,5) e desenvolver-se-á até às últimas dimensões do corpo de Cristo. A sua edificação 
prossegue sem cessar; à sua volta erguem-se numerosas casas que se reúnem numa cidade 
grande e bem-aventurada (Sl 121,3). 
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Vem, segue-me 

Santo Irineu de Lyon  

Fonte 

Por ter seguido a Palavra de Deus, o seu apelo, espontânea e livremente na generosidade da 
sua fé, Abraão tinha-se tornado “o amigo de Deus” (Tg 2,23). Não foi por causa de uma 
necessidade premente que o Verbo de Deus procurou esta amizade com Abraão, porque ele 
era perfeito desde o princípio: “Antes que Abraão existisse, disse ele, Eu sou” (Jo 8,58). Foi 
para poder, na sua bondade, dar a Abraão a vida eterna… Também no princípio, não foi 
porque tivesse necessidade do homem que Deus moldou Adão, mas para ter alguém para 
cumular com os seus benefícios. 

Também não foi porque tivesse necessidade do nosso serviço que ele nos ordenou que o 
seguíssemos, mas para nos alcançar a salvação. Porque seguir o Salvador é tomar parte na 
salvação, tal como seguir a luz é tomar parte na luz. Quando os homens estão na luz, não são 
eles que iluminam a luz e a fazem resplandecer, antes são iluminados e tornados 
resplandecentes por ela… Deus concede os seus benefícios aos que o servem porque o servem 
e aos que o seguem porque o seguem; mas não recebe deles nenhum benefício, porque é 
perfeito e não precisa de nada. 

  

http://www.ortodoxiabrasil.com/�


106 
 

Pão para a Alma 

Fonte 

Tradução de Felipe Ortiz 

_____ 

Ora, Ele que O ressuscitou dos mortos ressuscitará também a nós, desde que façamos a Sua 
vontade, adotemos Seus mandamentos como nossa regra de vida e amemos o que Ele ama; se 
nos abstivermos de todo tipo de transgressão, avareza, amor ao dinheiro, calúnia e falso 
testemunho; se não retribuirmos o mal com o mal, ofensa com ofensa, golpe com golpe, 
maldição com maldição; mas, ao contrário, tivermos em mente o que o Senhor ensinou 
quando disse: “Não julgueis, para que não sejais julgados”.  

São Policarpo, “Epístola aos Filipenses”. 

_____ 

“As aves do céu não semeiam, nem segam.” Deus lhes permitiu tomar de tudo e comer 
livremente. Como um homem injusto e mau que olha injustamente para as coisas dos outros, 
elas comem o que não lhes pertence. Foi-nos escrito que nós prestássemos atenção a elas para 
que compreendêssemos todas as parábolas e tivéssemos conhecimento; não para que nós 
mesmos nos tornássemos ladrões também, mas que em vez disso caminhássemos pela via dos 
justos dos tempos antigos, que eram agradáveis a Deus. 

Das “Cartas” de São Pacômio (“Pafchomian Koinoina”, vol. 3) 

_____ 

Então, para que possamos saber o tamanho da distância à qual Ele o deslocou do jardim, a 
Sagrada Escritura nos esclarece esse fato adicional com as palavras: “O Senhor Deus lançou 
fora Adão e o pôs defronte ao jardim das delícias.” Notem como cada um dos eventos provou 
ser uma ocasião de benevolência da parte do Senhor comum de todos, e como cada exemplo 
de castigo transborda de bondade. Quero dizer que a expulsão não foi o único sinal de amor e 
de bondade; também o foi sua localização defronte ao jardim, de modo que ele pudesse ter 
uma interminável angústia ao relembrar de que alturas ele caíra, e que se precipitara em 
tamanhas profundezas. Contudo, mesmo que a sua vista fosse causa de uma dor insuportável, 
ela entretanto foi ocasião de não pouco benefício: a vista constante provou ser para esse 
homem aflito um estímulo à cautela no futuro, a fim de que ele não incorresse de novo no 
mesmo pecado. 

São João Crisóstomo, “Homilias Sobre o Gênesis”, Vol. II 

_____ 

É muito comum que vejamos viajantes que não se desviam do caminho certo mesmo que haja 
várias curvas; eles evitam as outras estradas uma vez que tenham sido advertidas sobre elas. 
Quanto mais uma pessoa se mantiver à distância dos caminhos errados em sua jornada, tanto 
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mais ela perseverará no caminho certo. Assim, também a mente começará a ter consciência 
do verdadeiro sentido da realidade se ela evitar as coisas banais. 

São Gregório de Nissa, “Da Glória à Glória”. 

_____ 

Orações pelo perdão dos pecados são mais eficazes quando acompanhadas de esmolas e 
jejum, e súplicas elevadas por tais auxílios sobem rapidamente aos ouvidos de Deus. Pois está 
escrito: “o homem misericordioso faz bem à sua própria alma” (Prov. 11:17), e nada é tão 
próprio de um homem quanto aquilo que ele gasta com seu próximo. Pois aquela parte de 
suas posses materiais com que ele atende os necessitados é transformada em riquezas eternas. 

Dos “Sermões” de São Leão o Grande. 
_____ 

Refrear o estômago torna o coração humilde; agradar o estômago torna o espírito orgulhoso. 

São João Clímaco, “A Escada da Ascensão Divina”. 
_____ 

Aquele que conseguiu obter as virtudes e se enriqueceu de sabedoria espiritual vê as coisas 
claramente em sua verdadeira natureza. Conseqüentemente, acerca de todas as coisas ele 
tanto age quanto fala de um modo apropriado e nunca se encontra iludido. Pois é de acordo 
com o nosso uso certo ou errado das coisas que nós nos tornamos bons ou maus. 

São Máximo, o Confessor, “Primeira Centúria sobre o Amor”, na “Filocalia”, vol. II. 

_____ 

Que tribulação não suportarias para encontrar alguém que orasse por ti ao Senhor? Eis aqui 
quarenta, orando a uma só voz. Onde dois ou três estão reunidos em nome do Senhor, Ele 
está no meio deles. Quem duvida de Sua presença no meio de quarenta? O aflito debanda 
para os Quarenta, o jubiloso corre para eles; o primeiro em busca de alívio para suas 
tribulações, o último para a preservação de suas bênçãos. 

São Basílio o Grande, “Homilia sobre os Quarenta Soldados Mártires de Sebaste”. 

_____ 

Aqueles que renunciaram a seus vícios precisam ainda buscar as virtudes que os farão crescer. 
Depois de dizer: “aqueles que vêm após Mim, neguem-se a si mesmos”, o Senhor 
imediatamente acrescenta: “tomem cada dia a sua cruz, e sigam-Me”. Há duas maneiras pelas 
quais podemos tomar a nossa cruz. Podemos abalar nossos corpos através da abstinência, e 
podemos afligir nossos corações através da compaixão pelo próximo. 

São Gregório o Grande, “Sede Amigos de Deus”. 

_____ 
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A mansidão é o arrimo da paciência, a porta — ou antes, a mãe — do amor, e a base do 
discernimento, pois está dito: “O Senhor ensinará aos mansos os Seus caminhos” (Salmo 
24:9). Ela nos prepara para o perdão dos pecados; ela é a ousadia na oração, uma morada do 
Espírito Santo. 

São João Clímaco, “Escada da Ascensão Divina”. 

_____ 

Ora, essas Escrituras divinamente inspiradas nos ensinam, tanto as do Velho quanto as do 
Novo Testamento. Pois o Deus dos dois Testamentos é um só, que no Velho Testamento 
predisse o Cristo que apareceu no Novo; e que pela Lei e pelos Profetas nos levou à escola do 
Cristo. “Pois antes que a Fé viesse, estávamos guardados debaixo da Lei”, e “a Lei nos serviu 
de aio para nos conduzir ao Cristo”. 

São Cirilo de Jerusalém, “Instruções Catequéticas” (IV). 

_____ 

Tal como um casamento e um funeral são exatamente o oposto um do outro, assim também 
são o orgulho e o desespero. Mas, como resultado da confusão causada pelos demônios, é 
possível ver os dois juntos.  

São João Clímaco, “A Escada da Ascensão Divina”. 

_____ 

Há as montanhas de especiarias: aqueles que recebem o Corpo do Senhor Jesus e o envolvem 
em lençóis com especiarias. Pois é na crença de que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou 
que está o auge da verdadeira fé, alcançado pela mais excelente das virtudes. Portanto, onde é 
que se procura o Cristo? Indubitavelmente, é no coração de um Bispo prudente. 

Santo Ambrósio de Milão, “Da Virgindade”. 
_____ 

O poder do Altíssimo então encobriu com Sua sombra aquela que não conhecia matrimônio, 
para que ela pudesse conceber, e proclamou seu ventre frutífero como um prado ameno para 
todos os que desejam colher a salvação, enquanto cantam: aleluia! 

Do Hino Acatisto à Santíssima Mãe de Deus. 

______ 

Uma alma dócil guarda palavras de sabedoria, pois o Senhor guiará o manso em seu juízo – 
ou melhor, em seu entendimento. 

São João Clímaco, “A Escada da Ascensão Divina”. 

_____ 
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Assim, uma mulher que outrora havia sido lasciva e culpada de sensualidade (um pecado 
difícil de apagar) não se perdeu do caminho da salvação: pois ela buscou refúgio Naquele que 
sabe como salvar e que é capaz de erguer o homem dos abismos da impureza. Ela, portanto, 
não fracassou em seu intento. Mas o tolo fariseu — conta-nos o bendito Evangelista — se 
escandalizou. 

São Cirilo de Alexandria, “Comentário ao Evangelho de São Lucas”. 
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Os Mártires estão reservados para a Diadema do Senhor 

Do tratado de São Cipriano, bispo e mártir, sobre os apóstatas 

Miramos a los mártires con gozo de nuestros ojos, y los besamos y abrazamos con el más 
santo e insaciable afecto, les son ilustres por la fama de su nombre y gloriosos por los méritos 
de su fe y valor. Ahí está la cándida cohorte de soldados de Cristo que, dispuestos para sufrir 
la cárcel armados para arrostrar la muerte, quebrantaron, con su irresistible empuje, la 
violencia arrolladora de los golpes la persecución. 

Rechazasteis con firmeza al mundo, ofrecisteis a Dios magnífico espectáculo y disteis a los 
hermanos ejemplo para seguirlo. Las lenguas religiosas que habían declarado anteriormente 
su fe en Jesucristo lo han confesado de nuevo; aquellas manos puras que no se habían 
acostumbrado sino a obras santas se han resistido a sacrificar sacrílegamente; aquellas bocas 
santificadas con el manjar del cielo han rehusado, después de recibir el cuerpo y la sangre del 
Señor, mancharse con las abominables viandas ofrecidas a los ídolos; vuestras cabezas no se 
han cubierto con el velo impío e infame que se extendía sobre las cabezas de los viles 
sacrificadores; vuestra frente, sellada con el signo de Dios, no ha podido ser ceñida con la 
corona del diablo, se reservó para la diadema del Señor. 

¡Oh, con qué afectuoso gozo os acoge la madre Iglesia, veros volver del combate! Con los 
héroes triunfantes, vienen las mujeres que vencieron al siglo a la par que a su sexo. Vienen, 
juntos, las vírgenes, con la doble palma de su heroísmo, y los niños que sobrepasaron su edad 
con su valor. Os sigue luego, por los pasos de vuestra gloria, el resto de la muchedumbre de 
los que se mantuvieron firmes, y os acompaña muy de cerca, casi con las mismas insignias de 
victoria. 

También en ellos se da la misma pureza de corazón, la misma entereza de una fe firme. Ni el 
destierro que estaba prescrito, ni los tormentos que les esperaban, ni la pérdida del 
patrimonio, ni los suplicios corporales les aterrorizaron, porque estaban arraigados en la raíz 
inconmovible de los mandamientos divinos y fortificados con las enseñanzas del Evangelio. 

Oración 

Oh Dios, fuente de todos los bienes, que para llevarnos a la confesión de tu nombre te has 
servido incluso del martirio de los niños, haz que tu Iglesia, alentada por el ejemplo de santa 
Eulalia de Mérida, virgen y mártir, no tema sufrir por ti y desee ardientemente la gloria del 
premio eterno. Por nuestro Señor Jesucristo. 
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Fé Inquebrantável 

Das Cartas de São Cipriano 

Fonte 

¿Con qué alabanzas podré ensalzaros, hermanos valerosísimos? ¿Cómo podrán mis palabras 
expresar debidamente vuestra fortaleza de ánimo y vuestra fe perseverante? Tolerasteis una 
durísima lucha hasta alcanzar la gloria, y no cedisteis ante los suplicios, sino que fueron más 
bien los suplicios quienes cedieron ante vosotros. En las coronas de vuestra victoria hallasteis 
el término de vuestros sufrimientos, término que no hallabais en los tormentos. La cruel 
dilaceración de vuestros miembros duró tanto, no para hacer vacilar vuestra fe, sino para 
haceros llegar con más presteza al Señor. 

La multitud de los presentes contempló admirada la celestial batalla por Dios y el espiritual 
combate por Cristo, vio cómo sus siervos confesaban abiertamente su fe con entera libertad, 
sin ceder en lo más mínimo, con la fuerza de Dios, enteramente desprovistos de las armas de 
este mundo, pero armados, como creyentes, con las armas de la fe. En medio del tormento, su 
fortaleza superó la fortaleza de aquellos que los atormentaban, y los miembros golpeados y 
desgarrados vencieron a los garfios que los golpeaban y desgarraban. 

Las heridas, aunque reiteradas una y otra vez, y por largo tiempo, no pudieron, con toda su 
crueldad, superar su fe inquebrantable, por más que, abiertas sus entrañas, los tormentos 
recaían no ya en los miembros, sino en las mismas heridas de aquellos siervos de Dios. 
Manaba la sangre que había de extinguir el incendio de la persecución, que había de 
amortecer las llamas y el fuego del infierno. ¡Qué espectáculo a los ojos del Señor, cuán 
sublime, cuán grande, cuán aceptable a la presencia de Dios, que veía la entrega y la fidelidad 
de su soldado al juramento prestado, tal como está escrito en los salmos, en los que nos 
amonesta el Espíritu Santo, diciendo. Es valiosa a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. 
Es valiosa una muerte semejante, que compra la inmortalidad al precio de su sangre, que 
recibe la corona de mano de Dios, después de haber dado la máxima prueba de fortaleza. 

Con qué alegría estuvo allí Cristo, cuán de buena gana luchó y venció en aquellos siervos 
suyos, como protector de su fe, y dando a los que en él confiaban tanto cuanto cada uno 
confiaba en recibir. Estuvo presente en su combate, sostuvo, fortaleció, animó a los que 
combatían defender el honor de su nombre. Y el que por nosotros venció a la muerte de una 
vez para siempre continúa venciendo en nosotros. 

Dichosa Iglesia nuestra, a la que Dios se digna honrar con semejante esplendor, ilustre en 
nuestro tiempo por la sangre gloriosa de los mártires. Antes era blanca por las obras de los 
hermanos; ahora se ha vuelto roja por la sangre de los mártires. Entre sus flores no faltan ni 
los lirios ni las rosas. Que cada uno de nosotros se esfuerce ahora por alcanzar el honor de 
una y otra altísima dignidad, para recibir así las coronas blancas de las buenas obras o las 
rojas del martirio. 

Oración 

Te rogamos, Señor, que el glorioso martirio de tus santos aumente en nosotros los deseos de 
amarte y fortalezca la fe en nuestros corazones. Por nuestro Señor Jesucristo. 
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Mãe da Graça 

Homilia sobre a Proteção de Maria, de São Germano de Constantinopla  

Fonte 

 

Ó tu, completamente casta, totalmente boa, 
Misericordiosíssima Senhora, consolo dos cristãos, 
o mais seguro refúgio dos pecadores, 
o mais ardente alívio dos aflitos, 
não nos deixe como órfãos privados do teu socorro. 
Onde nos refugiaremos se formos abandonados por ti? 
Que seria de nós, ó Santíssima Mãe de Deus. 
Tu és o alento e a vida dos cristãos. 
Assim como a respiração é sinal certo 
de que nosso corpo possui a vida, 
assim também, teu santíssimo nome 
incessantemente pronunciado pela boca de teus servos, 
em todo tempo e lugar, 
é não só sinal, senão causa da vida, da alegria do auxílio para nós. 
Protege-nos sob as asas de tua bondade, 
auxilia-nos com tua intercessão, alcança-nos a vida eterna 
tu que és a esperança dos cristãos, 
esperança nunca frustrada. 
Nós somos pobres, nas obras e nos modos divinos de atuar; 
ao contemplar, porém, 
as riquezas da benignidade que tu nos mostras 
podemos dizer: “A misericórdia do Senhor enche toda a terra” (Sl 32,5). 

Estando longe de Deus pela multidão de nossos pecados. 
por meio de ti, buscamos a Deus e O encontramos; 
e, encontrando-O, fomos salvos. 
Poderoso é o teu auxílio 
para alcançar a salvação, ó Mãe de Deus, 
não precisamos de outro mediador 
junto a teu Filho e Nosso Deus”. 

A ti acorre agora teu povo, 
tua herança, tua grei 
que se honra com o nome de cristão 
porque conhecemos e experimentamos 
de que recorrendo insistentemente a ti nos perigos, 
recebemos abundantes respostas às nossas súplicas 
tua generosidade, com efeito, não tem limites, 
teu socorro é inesgotável 
teus dons são incontáveis. 
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Quem, depois de teu Filho, 
se interessa como tu pelo gênero humano? 

Quem, como tu, 
nos protege sem cessar em nossas tribulações? 

Quem nos livra com tanta presteza 
das tentações que nos assaltam? 

Que se esforça como tu 
em suplicar pelos pecadores? 

Quem toma para si a defesa 
para justificá-los nos casos desesperados? 

Em virtude da proximidade e do poder 
que tua maternidade te alcançou junto de teu filho, 
ainda que sejamos condenados pelos nossos pecados 
e já não ousemos olhar para as alturas do céu, 
tu nos salvas, por tuas súplicas e intercessões, 
dos suplícios eternos. 

Por esta razão, o aflito se refugia em ti, 
os injustiçados recorrem a ti, 
o que está cheio de males invoca a tua assistência, 
tudo em ti é maravilhoso, ó Mãe de Deus, 
tudo é maior, tudo ultrapassa nossa razão e nosso poder. 

Tua proteção está também acima do pensamento, 
com teu parto reconciliaste os que havia sido expulsos, 
fizeste filhos e herdeiros 
os que haviam sido postos em fuga 
e considerados como inimigos. 
Tu, diariamente, estendendo tua mão auxiliadora, 
tiras das ondas os que caíram no abismo de seus pecados. 
A simples invocação de teu nome 
afugenta e afasta o malvado inimigo de teus servos, 
guardando-os seguros e incólumes. 
Livras de toda necessidade e tentação aos que te invocam, prevenindo-lhes, a tempo, contra 
elas. 

Por isso recorremos diligentemente a teu templo. 
Quando estamos nele, é como se estivéssemos no céu. 
Quando te louvamos, 
temos a impressão de estarmos cantando 
em coro com os anjos. 
Que linhagem de homens, além dos cristãos, 
alcançaram tal glória, tal defesa, tal patrocínio? 
Quem não se enche imediatamente de alegria, 
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por elevar confiadamente os olhos 
para venerar teu cinturão sagrado. 
Quem se foi com as mãos vazias, sem alcançar o que implorava, 
depois de haver dobrado seus joelhos fervorosamente diante de ti? 

Quem, contemplando tua imagem, 
não se esqueceu imediatamente de suas penas? 

É impossível expressar com palavras, 
a alegria e o gozo dos que se reúnem em teu templo, 
onde quiseste que venerássemos teu cinturão precioso 
e as faixas de teu Filho e Nosso Deus, 
cuja imposição celebramos hoje nesta Igreja. 

Ó tabernáculo do qual bebemos o maná do refrigério 
que nos faz experimentar o ardor dos males! 
Ó mesa que sacia com o Pão da vida 
aos que estavam a ponto de desfalecer de fome! 
Ó candelabro que, com seu fulgor, 
ilumina com intensa luz os que jaziam nas trevas. 
Deus te enaltece com elevada honra digna de ti, 
e não obstante, não recusas nossos louvores indignos, 
oferecidos, porém, com fervor e nosso maior carinho. 

Não recuses, ó Bem-aventurada, 
os cantos de louvor que saem destes lábios manchados, 
oferecidos, porém, com ânimo benevolente. 
Não reproves as palavras suplicantes 
pronunciadas por uma indigna boca. 
Ao contrário, ó glorificada por Deus, 
atendendo ao amor com que me dirijo a ti, 
intercede pelo perdão dos pecados, 
pela libertação de toda a culpa 
e pela alegria da vida eterna. 

 
Tu, mais que ninguém, 
foste cheia do conhecimento de Deus, ó Santíssima. 
Ninguém salvo senão por meio de ti, ó Mãe de Deus. 
Ninguém se liberta da servidão senão por ti, 
que mereceste trazer o próprio Deus 
em tuas entranhas virginais.  

Graças à tua autoridade maternal sobre Deus mesmo, 
tu obténs d’Ele a sua misericórdia 
para os crimes mais desesperados. 
Tu não podes não ser atendida, 
pois Deus condescende em tudo e por tudo 
à vontade de sua verdadeira Mãe. 
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Ninguém se salva, ó Santíssima, senão por meio de ti. 
Ninguém, se não por ti, se livra do mal, ó Imaculada. 
Ninguém recebe os dons divinos, 
se não é por tua mediação. 
A ninguém, ó Soberana, 
se lhe concede o dom da misericórdia e da graça. 
Por isso, quem não te pregará, Bem-aventurada? 
Quem não te enaltecerá? 
Quem não te engrandecerá 
com todas as forças de sua alma, 
ainda que não seja capaz de fazê-lo 
conforme teus merecimentos? 

Te louvam todas as gerações 
porque és gloriosa e Bem-aventurada, 
porque recebeste de teu Divino Filho 
incontáveis maravilhas. 
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Não é Ele o filho do carpinteiro? 

São Máximo, o Confessor 

Fonte 

O Verbo de Deus nasceu uma vez para todos segundo a carne. Mas, por causa do seu amor 
pelos homens, Ele deseja nascer sem cessar pelo espírito para todos os que o desejam; Ele faz-
se criança e forma-se neles ao mesmo tempo que as virtudes; manifesta-se na medida de que 
sabe ser capaz aquele que o recebe. Agindo desta forma, já não é por ciúme que atenua o 
brilho da sua própria grandeza, mas porque afere e mede a capacidade daqueles que desejam 
vê-Lo. Assim, o Verbo de Deus revela-se-nos sempre da maneira que nos convém e contudo 
permanece invisível para todos, por causa da imensidade do Seu mistério. Por isso, o 
Apóstolo por excelência, considerando a força deste mistério, diz com sabedoria: «Jesus 
Cristo é sempre o mesmo ontem e hoje e por toda a Eternidade» (Heb 13,8); Ele 
contemplava este mistério sempre novo que a inteligência nunca acabará de sondar… Só a fé 
consegue apreender este mistério, ela que está no fundo de tudo aquilo que ultrapassa a 
inteligência e desafia a expressão. 
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A Misericórdia de Deus para com os penitentes 

São Máximo, o Confessor 

Fonte 

“Os que anunciaram a verdade e foram ministros da graça divina”; quantos, desde o começo 
até nós, trataram de explicar em seus respectivos tempos a vontade salvífica de Deus para nós, 
dizem que não há nada de mais querido e estimado por Deus do que os homens que , 
verdadeiramente penitentes, convertam-se a Ele. 

E para manifestar de uma maneira mais própria de Deus que todas as outras coisas, a Palavra 
divina de Deus Pai, o primeiro e único reflexo insigne da bondade infinita, sem que haja 
palavras que possam explicar sua humildade e descida até a nossa realidade, se dignou, 
mediante a sua encarnação, conviver conosco; e levou a cabo, padeceu e falou tudo aquilo que 
parecia conveniente para reconciliar-nos com Deus Pai, a nós que éramos seus inimigos; de 
forma que, estranhos como éramos à vida eterna, de novo nos vimos chamados a ela. 

Pois, não só sarou as nossas enfermidades com a força dos milagres, senão que, havendo 
aceitado as debilidades de nossas paixões e o suplício da morte, como se ele mesmo fosse 
culpado, estando ele imune de toda a culpa, nos libertou mediante o pagamento de nossa 
dívida, de muitos e tremendos delitos e, enfim, nos aconselhou com múltiplos ensinamentos, 
que nos fizéssemos semelhantes a ele, imitando-o com uma qualidade humana melhor 
disposta e uma caridade mais perfeita para com os demais 

Por isso clamava:: «Não vim a chamar os justos à penitencia, senão os pecadores». E também: 
«Não são os sadios os que necessitam do médico, senão os enfermos». Por isso acrescentou 
ainda que havia vindo para buscar a ovelha que se havia perdido, e que precisamente havia 
sido enviado às ovelhas que haviam perecido da casa de Israel. E, ainda que não com tanta 
clareza, deu a entender o mesmo com a parábola da dracma perdida: que tinha vindo para 
recuperar a imagem obscurecida com a fealdade dos vícios. E conclui: «Em verdade vos digo, 
que há alegria no céu por um só pecador que se converta». 

Assim também, aliviou com vinho, azeite e curativos ao que havia caído nas mãos de ladrões 
e, desprovido de todas as vestes, havia sido abandonado quase morto por causa dos maus 
tratos; depois de colocá-lo sobre a sela de seu cavalo, o deixou numa hospedagem para que o 
cuidassem; e depois de haver deixado o que lhe parecia ser suficiente para seus cuidados, 
prometeu dar, em sua volta, o que tivesse ficado pendente. 

Considerou como pai excelente aquele homem que esperava o regresso de seu filho pródigo, e 
o abraçou porque voltava com disposição para a penitência e o agasalhou com seu amor 
paterno, e não pensou em reprovar-lhe o que havia antes cometido. 

Por esta mesma razão, depois de ter encontrado a ovelha perdida das cem ovelhas divinas, 
que caminhava errante por montes e colinas, não voltou a conduzi-la ao redil com empurrões 
e ameaças, nem com maus tratos, senão que, cheio de misericórdia, colocou-a sobre seus 
ombros e a devolveu ao incólume redil. 
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Por isso, digo também: «Vinde a mim todos os que estais cansados e fatigados, e eu vos 
aliviarei». E também: «Carregai meu jugo»; ou seja, chama jugo os mandamentos ou a vida de 
acordo com os evangelhos e, carga, a penitência, que pode parecer as vezes algo mais pesado e 
que machuca: «porque meu jugo é suave», diz, «e meu peso é leve». 

E, de novo, ao ensinar-nos a justiça e a bondade divina, manda e diz: «Sede santos, sede 
perfeitos, sede misericordiosos, como o é vosso Pai celestial». E: «Perdoai e sereis 
perdoados». E: «Tudo quanto queiras que te façam os homens, fazei vós a eles». 
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O consolo da Igreja 

São Máximo, o Confessor 

Fonte 

O nascimento e a adolescência daquela que concebeu e deu à luz – evento impensável, 
incompreensível, inefável! – ao Filho de Deus, o Verbo, Rei e Deus do Universo, já haviam 
sido mais maravilhosos que tudo o que se pode ver na natureza. Desde então, todos os dias de 
sua inteira existência, mostrou um estilo de vida superior à natureza [...] Logo, no caminho 
de sua fatigosa tarefa, sofreu e suportou muitas tribulações, provas, aflições e lamentos 
durante a Crucifixão do Senhor, alcançando uma completa vitória e obtendo coroas de 
triunfo, até ao ponto de ser constituída a Rainha de todas as criaturas. 

Depois de ver o Filho, o Verbo do Pai, verdadeiro Deus e Rei da Criação, ressuscitar do 
sepulcro, – acontecimento superior a qualquer outro – e subir ao Céu com aquela natureza 
humana que dela havia tomado, depois de toda esta glória, não lhe foi poupada aqui na terra 
uma vida de provas e fadigas, não esteve privada de ansiedades e preocupações. Como se 
começasse então sua vida pública, em seu desvelo, não concedia sono a seus olhos nem 
descanso às suas pálpebras nem repouso ao seu corpo (Sl 131,4): e quando os apóstolos se 
dispersaram pelo mundo inteiro, a santa Mãe de Cristo, como Rainha de todos, vivia no 
centro do mundo, em Jerusalém, em Sião com o apóstolo predileto que lhe havia sido dado 
como filho por Nosso Senhor Jesus Cristo. [...] 

A Virgem não só animava e ensinava aos santos apóstolos e aos demais fiéis a ser pacientes e 
suportar as provas, senão que era solidária com eles em suas fadigas, lhes sustentava na 
pregação, estava em união espiritual com os discípulos do Senhor em suas privações e 
suplícios, em suas prisões. Assim como havia participado com o coração traspassado, na 
Paixão salvadora de seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, assim sofria com eles. Mais ainda, 
consolava a estes dignos discípulos com suas ações, confortava-os com suas palavras pondo-
lhes como modelo a Paixão de seu Filho e Rei. Recordava-lhes a recompensa e a coroa do 
Reino dos céus, a bem-aventurança e as delícias pelos séculos dos séculos. 

Quando Herodes capturou a Pedro, tendo-lhe mantido prisioneiro até a aurora, também ela 
estava espiritualmente prisioneira com ele: a santa e bendita Mãe de Cristo participava nas 
suas algemas, rezava por ele e pedia à Igreja que rezasse. E antes, quando aos maus judeus 
apedrejaram Estevão, quando Herodes ordenou o martírio de Tiago, irmão de João, as 
perseguições, sofrimentos e suplícios traspassaram o coração da Santa Mãe de Deus: na dor 
de seu coração e com as lágrimas de seu lamento, era martirizada com ele. [...] 

Depois da partida de João, o Evangelista, São Tiago, o filho de José, também chamado 
«irmão do Senhor», tomou a seu cuidado a santa Mãe de Cristo [...] Deste modo, também o 
regresso da santa Mãe de Deus à Jerusalém foi um bem: era ela, com efeito, a segurança, o 
porto e o apoio dos crentes que ali viviam. 

Qualquer preocupação ou dificuldade dos cristãos, era confiada à puríssima, já que habitavam 
em meio ao rebelde povo judeu. Antes dos santos combates e da morte, de todos os lados 
vinham os fiéis para vê-la. Ela consolava a todos e a todos fortalecia. 
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Ela era a santa esperança dos cristãos de então e dos que viriam depois: até o fim do mundo 
será a mediadora e a fortaleza dos cristãos. Porém, então, sua preocupação e seu empenho 
eram mais intensos, para corrigir, para consolidar a nova lei do cristianismo, para que fosse 
glorificado o Nome de Cristo. 

As perseguições que sobre a Igreja eram disparadas, a violação dos domicílios dos fiéis, as 
execuções capitais de numerosos cristãos, as prisões e tribulações de todo o tipo, as 
perseguições, as fadigas e vexames por que passavam os apóstolos, expulsos de lugar em lugar, 
todas estas coisas repercutiam em seu coração materno, que sofria por todos e de todos 
cuidava, com palavras e obras. Era ela o modelo do bem e a melhor mestra no lugar do 
Senhor, seu Filho, e em vista d’Ele. Era ela a intercessora e advogada de todos os crentes. 
Suplicava a seu Filho que derramasse sobre todos a sua misericórdia e a sua ajuda. 

Os santos apóstolos havia-na escolhido como guia e mestra. Notificavam-lhe qualquer 
problema que surgisse e dela recebiam propostas e conselhos sobre o que deviam fazer, até o 
ponto que, os que se encontravam próximos a Jerusalém iam vê-la. De vez em quando, 
aproximavam-se dela e informavam-na o que haviam feito e como haviam pregado. Seguiam 
depois suas orientações. Depois de percorrer países distantes, procuravam voltar cada ano, 
pela páscoa, à Jerusalém, para celebrar com a Santa Mãe de Deus, a festa da Ressurreição de 
Cristo. Cada um lhe informava sobre sua pregação aos gentios e as perseguições que haviam 
encontrado por parte dos judeus e pagãos; logo, reconfortados com sua oração e doutrina, 
retornavam ao apostolado. Assim procediam todos, ano após ano – a menos que houvesse 
grave impedimento -, exceto Tomé. Ele não podia vir por causa da enorme distância e da 
dificuldade de se deslocar da Índia onde se encontrava. Todos os demais vinham a cada ano 
visitar a santa Rainha; depois, fortalecidos com sua oração, voltavam a anunciar a Boa-nova. 
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Oração de Santo Agostinho 

Vós sois, ó Jesus, a face do pai Santíssimo, meu Deus misericordiosíssimo, meu Rei 
infinitamente grande, sois boníssimo Pastor, meu único Mestre, meu auxílio cheio de 
bondade, meu Deus bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu Pão vivo descido dos céus, 
meu Sacerdote Eterno, meu guia para a Pátria Celeste, minha verdadeira luz, minha santa 
doçura, meu reto caminho, minha sapiencia, minha pura simplicidade, minha paz e 
concórdia; sois, enfim, toda a minha salvação, minha herança preciosa, minha eterna 
salvação… 

Ó Jesus Cristo, amável Senhor, por que, em toda a minha vida, amei, porque desejei outro 
tesouro se não Vós? Onde estava eu quando não pensava em Vós? Ah! que pelo menos a 
partir deste momento meu coração só deseje a Vós e por Vós se abrase, Senhor Jesus! 

Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes; apressai-vos para o fim a que 
aspirais; procurai em verdade Aquele que procurais. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a 
admiração de todo coração dignamente consagrado a Vossa Majestade. 

Deus de meu coração e minha partilha sagrada, Jesus Cristo, que em Vós meu coração 
desfaleça, e sede Vós mesmo a minha vida. 

Acenda-se em minha alma a brasa ardente de Vosso amor e se converta num incêndio todo 
divino, a arder para sempre no altar de meu coração, que inflame o íntimo de meu ser, e 
abrase a âmago de minha alma; para que no dia de minha morte eu apareça diante de Vós 
inteiramente consumido em Vosso amor. Amém 
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Hino Akathistos 

Fonte 

I ESTAÇÃO: «O Anúncio do Anjo Gabriel» 

1. O mais sublime dos anjos 
foi enviado dos céus 
para dizer «Ave» à Mãe de Deus. 
Vendo-te, Senhor, feito homem 
à sua angélica saudação, 
deteve-se extasiado diante da Virgem, 
aclamando-a assim: 

Ave, por ti resplandece a alegria! 
Ave, por ti a maldição toda cessa! 
Ave, reergues o Adão decaído! 
Ave, tu estancas as lágrimas de Eva! 

Ave, mistério que excede o intelecto humano! 
Ave, insondável abismo aos olhares dos anjos! 
Ave, porque és o trono do Rei soberano! 
Ave, porque tu governas quem tudo governa! 

Ave, ó estrela que o sol anuncias! 
Ave, em teu seio é que Deus se fez carne! 
Ave, por quem a criação se renova! 
Ave, o Criador fez-se em ti criancinha! 

Ave, Virgem e esposa! 

Antífona I: 

2. Sabendo Maria de ser a Deus consagrada, 
assim a Gabriel dizia: 
«A tua mensagem é misteriosa aos meus ouvidos 
e incompreensível ressoa à minha alma. 
De uma Virgem um parto tu anuncias», 
exclamando: Aleluia! 

«Maria e o Anúncio do Anjo» 

3. Desejava a Virgem entender o mistério, 
e ao divino mensageiro pergunta: 
«Poderá uma virgem dar à luz um menino? 
– Dize-me!». 
Com reverência, o Anjo respondia, 
cantando assim: 

http://www.presbiteros.com.br/Oriente%20Crist%E3o/Celebra%E7%F5es%20e%20Ora%E7%F5es%20do%20Oriente%20Crist%E3o/Hinobizantino.htm�
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Ave, mistério, vontade inefável! 
Ave, ó fé maturada em silêncio! 
Ave, prelúdio dos faustos de Cristo! 
Ave, sumário do santo Evangelho! 

Ave, ó escada sublime por quem Deus nos veio! 
Ave, ó ponte que os homens ao céu encaminha! 
Ave, dos anjos tu és maravilha gloriosa! 
Ave, do inferno derrota total contundente! 

Ave, que a Luz por mistério geraste! 
Ave, que o «modo» a ninguém ensinaste! 
Ave, transcendes a ciência dos sábios! 
Ave, iluminas a todos os crentes! 

Ave, Virgem e esposa! 

Antífona II: 

4. A virtude do Altíssimo 
a cobriu com sua sombra 
e tornou Mãe a Virgem sem núpcias. 
O seio por Deus fecundado 
tornou-se campo abundante 
para todos aqueles que buscam a salvação 
e assim aclamam: Aleluia! 

«Visita de Maria a sua Prima Santa Isabel» 

5. Tendo em seu seio o Senhor, 
solícita, Maria visitava sua prima Isabel. 
O menino no ventre materno, 
ouvindo a saudação, exultou, 
e, saltando de alegria, 
à Mãe de Deus aclamava: 

Ave, ó ramo de planta incorrupta! 
Ave, do fruto imortal, colheita! 
Ave, cultora do Mestre dos homens! 
Ave, ó Mãe de quem deu-nos a vida! 

Ave, ó campo veraz que produz muitos frutos! 
Ave, ó mesa bem farta de perdões abundantes! 
Ave, tu fazes florir as planícies celestes! 
Ave, a nós todos preparas um porto seguro! 

Ave, ó incenso das preces aceitas! 
Ave, purificação do universo! 
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Ave, bondade de Deus pelos homens! 
Ave, ante Deus, dos mortais és audácia! 

Ave, Virgem e esposa! 

Antífona III: 

6. Com o coração tumultuado e cheio de dúvidas, 
o prudente José se debatia. 
Sabe que és Virgem intacta 
e suspeita secretos esponsais. 
Conhecendo-te Mãe pela ação do Espírito Santo, 
exclama: Aleluia! 

II ESTAÇÃO: «O Anúncio Alegre aos Pastores» 

7. Os pastores ouviram os coros dos anjos 
que cantavam ao Senhor feito homem. 
Correndo, vão ver o Pastor. 
Contemplam o Cordeiro inocente 
alimentando-se do seio materno 
e à Virgem entoam um canto: 

Ave, ó mãe do Pastor e Cordeiro! 
Ave, és aprisco da Mística Ovelha! 
Ave, preservas do oculto inimigo! 
Ave, ó chave das portas celestes! 

Ave, por ti congratula-se o céu com a terra! 
Ave, por ti, terra e céu, em uníssono cantam! 
Ave, do apóstolo, boca jamais silenciosa! 
Ave, invencível coragem dos mártires todos! 

Ave, da fé inabalável baluarte! 
Ave, da graça, fulgente estandarte! 
Ave, por ti foi o inferno espoliado! 
Ave, nos tens revestido de glória! 

Ave, Virgem e esposa! 

Antífona IV 

8.Observando a estrela que a Deus os guiava, 
os magos seguiram seu fulgor. 
Era lâmpada segura em seu caminho, 
que os conduziu ao Rei poderoso. 
Chegados ao Deus inatingível, 
o aclamam felizes: Aleluia! 
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«A Adoração dos Magos» 

9. Contemplaram os magos, no colo materno, 
aquele que plasmou o homem em suas mãos. 
Compreenderam ser ele o seu Senhor, 
escondido sob o aspecto de servo. 
Solícitos, oferecem-lhe seus dons 
e à Mãe aclamam: 

Ave, que a estrela perene geraste! 
Ave, és aurora do místico dia! 
Ave, que a forja do engano extinguistes! 
Ave, o mistério de Deus iluminas! 

Ave, o tirano inimigo dos homens destronas! 
Ave, que o Cristo, mostraste Senhor nosso amigo! 
Ave, resgatas do culto selvagem aos deuses! 
Ave, teus filhos libertas do ataque do mal! 

Ave, que o culto do fogo extinguistes! 
Ave, que aplacas o fogo dos vícios! 
Ave, que educas o crente a ser casto! 
Ave, alegria de todos os povos! 

Ave, Virgem e esposa! 

Antífona V 

10. Mensageiros de Deus 
tornaram-se os magos 
de volta para suas terras. 
Cumpriu-se o antigo oráculo 
quando a todos falavam de Cristo, 
sem pensar no estulto Herodes, 
incapaz de cantar: Aleluia! 

«Fuga para o Egito» 

11. O Egito tu iluminas 
com o resplendor da verdade, 
afugentando as trevas do erro. 
À tua passagem os ídolos caíam 
não podendo te suportar, Senhor. 
E os homens, libertados do engano, 
à Virgem aclamam: 

Ave, reergues o gênero humano! 
Ave, ruína total dos demônios! 
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Ave, esmagaste a potência enganosa! 
Ave, que o logro dos ídolos mostras! 

Ave, ó mar que afogou o faraó demoníaco! 
Ave, rochedo a saciar os sedentos de vida! 
Ave, coluna de fogo a guiar os errantes! 
Ave, és abrigo do mundo, mais amplo que as nuvens! 

Ave, o maná verdadeiro nos deste! 
Ave, nos serves delícias sagradas! 
Ave, ó terra por Deus prometida! 
Ave, ó fonte do mel e do leite! 

Ave, Virgem e esposa! 

Antífona VI 

12. Simeão, o velho, 
já no fim dos seus dias, 
estava para deixar a sombra deste mundo. 
A ele foste apresentado como menino, 
mas, vendo-te qual Deus poderoso, 
admirou o arcano desígnio e exclamava: Aleluia! 
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Hoje, nasceu para nós o Salvador! 

Dos Sermões de Santo Elredo de Rievaulx, abade 

Hoje, na cidade de Davi, nasceu para nós o Salvador do mundo, que é o Cristo Senhor! (cf. Lc 2, 
11). Esta cidade é Belém, para a qual devemos acorrer, como os pastores fizeram ao ouvir esta 
notícia. Por isso, costumais cantar (no hino da Virgem Maria): “Cantaram glória a Deus, 
acorreram a Belém”. E isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas 
e deitado numa manjedoura (Lc 2, 12). 

Eis porque vos disse que deveis amá-lo. Temei o Senhor dos anjos, mas amai o pequenino; 
temei o Senhor de majestade, mas amai o que está envolto em faixas; temei o que reina no 
céu, mas amai o que está deitado na manjedoura. Mas que sinal receberam os pastores? 
Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Ele que é o 
Salvador, ele que é o Senhor. Mas que há de especial no fato de estar envolto em faixas e 
deitado numa manjedoura? Não são também as outras crianças envolvidas em faixas? Então, 
que tipo de sinal é este? Na verdade é um grande sinal, se o soubermos compreender. E 
havemos de compreender, se não nos limitarmos a ouvir esta mensagem de amor, mas 
também tivermos no coração a luz que brilhou com os anjos. Foi assim que um deles 
apareceu com luz, quando anunciou pela primeira vez esta notícia, para sabermos que só os 
que têm a luz espiritual no coração é que ouvem a verdade. 

Muito se pode dizer deste sinal; mas, porque a hora vai adiantada, falarei pouco e 
brevemente. Belém, a “casa do pão”, é a santa Igreja, na qual se serve o corpo de Cristo, o pão 
verdadeiro. A manjedoura de Belém é o altar da Igreja, onde as ovelhas de Cristo se 
alimentam. Desta mesa está escrito: Diante de mim preparas uma mesa (Sl 22 [23], 5). Nesta 
manjedoura, Jesus está envolto em panos, e o invólucro de panos pode ser comparado aos 
véus do sacramento. Nesta manjedoura, sob as espécies do pão e do vinho, está o verdadeiro 
corpo e sangue de Cristo. Cremos que ali está o próprio Cristo, mas envolto em panos, isto é, 
oculto no sacramento. Não temos sinal maior e mais evidente do nascimento de Cristo do 
que o seu corpo e sangue que recebemos todos os dias no santo altar; daquele que, nascido da 
Virgem por nós uma vez, vemos por nós se imolar diariamente. 

Portanto, irmãos, corramos à manjedoura do Senhor. Mas antes, preparemo-nos o melhor 
possível por sua graça para esse encontro, e associados aos anjos, de coração puro, consciência 
reta e fé sincera (cf. 2Cor 6, 6), cantemos ao Senhor em toda a nossa vida e conduta: Glória a 
Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados! (Lc 2, 14). Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, a quem sejam dadas honra e glória, pelos séculos dos séculos. Amém. 
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Veio o Senhor de todos sob a forma de servo 

Fonte 

De Teódoto de Ancira, bispo 

Veio o Senhor de todos sob a forma de servo, revestido de pobreza, de modo a não afugentar 
os que buscava. Em terra incerta, escolhendo um lugar desconhecido para nascer, foi dado à 
luz por uma Virgem pobre, na pobreza total, para que pelo silêncio cativasse os homens que 
vinha salvar. Pois se tivesse nascido na glória, rodeado de muitas riquezas, diriam, sem 
dúvida, os infiéis, que a transformação da terra fora obra do dinheiro. Se tivesse escolhido 
Roma, a maior cidade, atribuiriam ao poder dos seus cidadãos a mudança do mundo. 

Se fosse filho do imperador, atribuiriam ao poder tal benefício. Se fosse filho de um 
legislador, atribuiriam-no às leis. Mas que fez ele? Escolheu tudo o que é pobre e vil, tudo que 
há de mais medíocre e obscuro, para sabermos que só a divindade transformou a terra. Por 
isto, escolheu uma mãe pobre, uma pátria ainda mais pobre, fazendo-se pobre de bens 
terrenos. 

Isto te é mostrado pelo presépio. Como não havia um berço para reclinar o Senhor, foi 
colocado numa manjedoura, e sua indigência das coisas mais necessárias tornou-se uma ótima 
profecia. Foi assim posto na manjedoura para anunciar que se fazia alimento até mesmo dos 
irracionais. Pois o Verbo, Filho de Deus, nascendo pobre e jazendo num presépio, atrai a si 
os ricos e os pobres, os eloqüentes e os incultos. 

Vede, portanto, como a indigência se tornou profecia, e a pobreza mostrou ser acessível a 
todos aquele que por nós se fez pobre. Ninguém se deteve por medo das esplêndidas riquezas 
do Cristo, nem a imponência do poder impediu alguém de se aproximar dele; mas apareceu 
pobre e comum, oferecendo-se a si mesmo para salvar a todos. 

No presépio, o Verbo de Deus se manifesta corporalmente, a fim de que tanto os seres 
racionais como os irracionais possam participar do alimento da salvação. Penso ser isto que o 
profeta proclamava, quando falava do mistério do presépio: O boi conhece o seu dono, e o 
jumento, a manjedoura de seu senhor; mas Israel é incapaz de conhecer, o meu povo não pode 
entender (Is 1,3). Fez-se pobre por nós aquele que é rico, tornando facilmente perceptível a 
todos a salvação do Verbo de Deus. Também Paulo o indica, ao escrever: Por causa de vós se 
fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza (2Cor 8,9). 

Mas quem era esse que enriquecia? E de que enriquecia? Como ele se fez pobre por nós? 
Quem é, dizei-me, que, sendo rico, se fez pobre por minha pobreza? Pensas que foi o homem 
que apareceu? Mas este nunca se tornou rico, nascido que foi pobre e de pais pobres. Quem 
era, pois, e de que enriquecia esse rico que por causa de nós se fez pobre? A resposta é: Deus 
enriquece a criatura. Foi Deus mesmo quem se fez pobre, fazendo sua a pobreza daquele que 
se podia ver. Pois ele é rico pela divindade, e por causa de nós se fez pobre. 

  

http://www.osb.org.br/lectio.htm�
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A Santíssima Trindade 

Fonte 

Conta-se que Santo Agostinho andava em uma praia meditando sobre o mistério da 
Santíssima Trindade: um Deus em três pessoas distintas… 

Enquanto caminhava, observou um menino que portava uma pequena tigela com água. A 
criança ia até o mar, trazia a água e derramava dentro de um pequeno buraco que havia feito. 

Após ver repetidas vezes o menino fazer a mesma coisa, resolveu interrogá-lo sobre o que 
pretendia. 

O menino, olhando-o, respondeu com simplicidade: -”estou querendo colocar a água do mar 
neste buraco“. 

Santo Agostinho sorriu e respondeu-lhe: -“mas você não percebe que é impossível?“. 

Então, novamente olhando para Santo Agostinho, o menino respondeu-lhe: “ora, é mais fácil 
a água do mar caber nesse pequeno buraco do que o mistério da Santíssima Trindade ser 
entendido por um homem!“. E continuou: “Quem fita o sol, deslumbra-se e quem persistisse em 
fitá-lo, cegaria. Assim sucede com os mistérios da religião: quem pretende compreendê-los 
deslumbra-se e quem se obstinasse em os perscrutar perderia totalmente a fé” . 

  

http://www.lepanto.com.br/ApSSTr.html�
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Conversão 

São João Crisóstomo: 

Fonte 

O mais grave é que, encontrando-nos neste estado [de pecado], não pensamos na 
deformidade da nossa alma nem nos damos conta do seu aspecto horrível. Quando te sentas 
numa barbearia para cortar o cabelo, imediatamente tomas na mão um espelho e olhas e 
voltas a olhar como vai ficando o corte e perguntas aos presentes e ao próprio barbeiro se 
ficou bem o topete da frente. E, mesmo que já sejas um velho, muitas vezes não te 
envergonhas da mania de imitar a gente jovem. Mas de que a nossa alma esteja deformada, e 
até de que tenha assumido o aspecto de uma fera [...], nem sequer nos damos conta. No 
entanto, também aqui dispomos de um espelho espiritual, muito melhor e mais proveitoso 
que o outro, material. Este espelho não somente põe diante de nós a nossa deformidade, mas 
até, se o quisermos, pode transformá-la em beleza incomparável. Este espelho é a memória 
dos homens santos, as histórias da sua vida bem-aventurada, a lição das Escrituras, as leis que 
por Deus nos foram dadas. Se alguma vez decidires olhar para as imagens desses santos, não 
somente verás a deformidade da tua própria alma, mas, assim que a vires, não precisarás de 
mais nada para libertar-te dessa fealdade. Tão proveitoso é para nós esse espelho e com tal 
facilidade realiza a transformação. 

  

http://www.ecclesia.com.br/ekklisia/biblioteca/padres_da_igreja/s_joao_crisostomo_antologia.htm�
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O Mistério da Encarnação 

São Pedro Crisólogo 

Quando a Virgem concebe, virgem dá à luz e permanece virgem, isso não entra na ordem da 
natureza, mas dos sinais divinos; não é segundo a razão humana, mas conforme ao poder de 
Deus; é o Criador que actua, não a natureza humana; não é caso comum, mas único; é obra 
divina e não humana. O nascimento de Cristo não foi consequência necessária da natureza, 
mas do poder de Deus. Foi o mistério da piedade, a redenção da humanidade. Aquele que, 
sem nascer, fez o homem do barro intacto, fez-Se homem nascendo de um corpo também 
intacto. A mão que se dignou tomar o barro para formar o nosso corpo, também se dignou 
tomar a nossa carne para nos salvar. Por isso, o facto de o Criador estar na sua criatura e de 
Deus habitar em carne humana, é uma honra para a criatura e não uma afronta para o 
Criador. 
Ó homem, porque te consideras tão vil, tu que és tão precioso para Deus? Porque é que, 
sendo tu tão honrado por Deus, tanto te desonras a ti mesmo? Porque perguntas de que é 
que foste feito e não queres saber para que foste feito? Porventura todo este mundo que vês 
não foi feito para ser tua morada? Para ti foi criada a luz que dissipa as trevas que te 
circundam; para ti foi regulada a sucessão dos dias e das noites; para ti foi iluminado o céu 
com o variado fulgor do sol, da lua e das estrelas; para ti foi ornamentada a terra com flores, 
bosques e frutos; para ti foi criada a admirável multidão dos seres vivos que habitam nos ares, 
nos campos e nas águas, a fim de que uma triste solidão te não ensombrasse a alegria do 
mundo recém-criado. 

 
Mas o teu Criador pensou no modo de aumentar ainda mais a tua glória: gravou em ti a sua 
própria imagem, para que houvesse na terra uma imagem visível do Criador invisível, e 
colocou-te como seu representante sobre as coisas terrenas, para que um domínio tão vasto 
como é o mundo não ficasse privado de um vicário do seu Senhor. 

 
Deus, na sua bondade, assumiu em Si o que para Si tinha feito em ti; quis ser visto realmente 
no homem, onde antes apenas era contemplado como imagem; quis que nele fosse uma 
realidade o que antes era apenas uma semelhança. 

 
Cristo nasce, portanto, para renovar com o seu nascimento a natureza corrompida; fez-Se 
criança, quis ser alimentado, passou pelas diversas idades da vida humana, para restaurar a 
única idade perfeita e permanente como Ele a tinha criado; toma sobre Si a vida humana, 
para que o homem não volte a cair; tinha-o feito terreno e torna-o celeste; tinha-lhe dado 
uma alma humana e agora comunica-lhe o espírito divino; e assim eleva o homem à dignidade 
divina, para que desapareça tudo o que nele havia de pecado, de morte, de fadiga, de 
sofrimento, de terreno, pela graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e vive e reina 
com o Pai na unidade do Espírito Santo, agora e sempre e pelos infinitos séculos dos séculos. 
Amen. 
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Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo 

São Jerônimo 

Fonte 

Cumpro o meu dever, obedecendo aos preceitos de Cristo, que diz: Examinai as Escrituras, e: 
Procurai e encontrareis, para que não tenha de ouvir o que foi dito aos judeus: Estais 
enganados, porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Se, de facto, como diz 
o apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, aquele que não conhece as 
Escrituras não conhece o poder de Deus nem a sua sabedoria. Ignorar as Escrituras é ignorar 
a Cristo. 

 
Por isso quero imitar o pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e antigas, e também 
a esposa que diz no Cântico dos Cânticos: Guardei para ti, meu amado, frutos novos e 
antigos. Assim comentarei o livro de Isaías, apresentando-o não apenas como profeta, mas 
também como evangelista e apóstolo. Ele próprio diz, referindo se a si e aos outros 
evangelistas: Como são belos, sobre os montes, os pés dos que anunciam boas novas, dos que 
anunciam a paz. E Deus fala lhe como a um apóstolo: A quem hei de enviar? Quem irá ter 
com este povo? E ele respondeu: Eis me aqui, enviai-me. 

 
Ninguém julgue que eu desejo explicar de modo completo, em tão poucas palavras, o 
conteúdo deste livro da Escritura, que abrange todos os mistérios do Senhor. Efectivamente, 
no livro de Isaías o Senhor é preanunciado como o Emanuel que nasceu da Virgem, como 
autor de prodígios e milagres, como morto, sepultado e ressuscitado de entre os mortos e 
como Salvador de todos os povos. Que dizer da sua doutrina sobre física, ética e lógica? Este 
livro é como um compêndio de todas as Escrituras e contém em si tudo o que a língua 
humana pode exprimir e a inteligência dos mortais pode compreender. Da profundidade dos 
seus mistérios dá testemunho o próprio autor quando escreve: Para vós toda a visão será 
como as palavras de um livro selado. Se se dá a quem sabe ler, dizendo: «Lê o por favor», ele 
responde: «Não posso, porque está selado». E se se dá a quem não sabe ler, dizendo: «Lê o 
por favor», ele responde: «Não sei ler». 

 
E se parece débil a alguém esta reflexão, oiça o que diz o Apóstolo: As aspirações dos profetas 
sejam submetidas aos profetas, de modo que tenham possibilidade de falar ou de se calar. 
Portanto, os Profetas compreendiam o que diziam e por isso todas as suas palavras estão 
cheias de sabedoria e de sentido. Aos seus ouvidos não chegavam apenas as vibrações da voz; 
Deus falava ao seu espírito, como diz outro profeta: O Anjo falava em mim; e também: 
Clama nos nossos corações: Abba, Pai; e ainda: Escutarei o que diz o Senhor. 

  

http://www.evangelhoquotidiano.org/www/main.php?language=PT&localTime=04/13/08�
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Os cristãos e a Filosofia 

Clemente de Alexandria 

Fonte 

El miedo de los cristianos a la filosofía y la cultura.  

Parece que la mayoría de los que se llaman cristianos se comportan como los compañeros de 
Ulises: se acercan a la cultura (logos) como gente burda que ha de pasar no sólo junto a las 
sirenas, sino junto a su ritmo y su melodía. Han tenido que taponarse los oídos con 
ignorancia, porque saben que si llegasen a escuchar una vez las lecciones de los griegos, no 
serían ya capaces de volver a su casa. Pero el que sabe recoger de entre lo que oye toda flor 
buena para su provecho, por más que sea de los griegos -pues «del Señor es la tierra y todo lo 
que la llena» (Sal 23, 1; Cor 10, 26)-, no tiene por qué huir de la cultura a la manera de los 
animales irracionales. Al contrario, el que está bien instruido ha de aspirar a proveerse de 
todos los auxilios que pueda, con tal de que no se entretenga en ellos más que en lo que le sea 
útil: si toma esto y lo atesora, podrá volver a su casa, a la verdadera filosofía, habiendo 
conseguido para su alma una convicción firme, con una seguridad a la que todo habrá 
contribuido… El vulgo, como niños, teme ala filosofía griega por miedo de ser extraviado por 
ella. Sin embargo, si la fe que tienen—ya que no meatrevo a llamarla conocimiento— es tal 
que puede perderse con argumentos, que se pierda, pues com esto sólo ya confiesan que no 
tienen la verdad. Porque la verdad es invencible: las falsas opiniones son las que se pierden. 

La filosofía, preparación para el Evangelio.  

Antes de la venida del Señor, la filosofía eranecesaria a los griegos para la justicia; ahora, em 
cambio, es útil para conducir las almas al culto deDios, pues constituye como una 
propedéutica para aquellos que alcanzan la fe através de la demostración. Porque «tu pie no 
tropezará» (Prov 3,28), como dice la Escritura, si atribuyes a la Providencia todas las cosas 
buenas, ya sean de los griegos o nuestras. Porque Dios es la causa de todas las cosas buenas: 
de unas es de una manera directa,como del Antiguo y del Nuevo Testamento; de otras 
indirectamente, como de la filosofía. Y aun es posible que la filosofía fuera dada directamente 
(por Dios) a los griegos antes de que el Señor los llamase: porque era un pedagogo para 
conducir a los griegos a Cristo, como la ley lo fue para los hebreos (cf. Gál 3, 24). La filosofía 
es una preparación que pone en camino al hombre que ha de recibir la perfección por medio 
de Cristo… No hay nada de extraño en el hecho de que la filosoíia sea un don de la divina 
Providencia, como propedéutica para la perfección que se alcanza por Cristo, con tal que no 
se avergüence de la sabiduría bárbara, de la que la filosofía ha de aprender a avanzar hacia la 
verdad. De la misma manera que recientemente, a su debido tiempo, nos vino la predicación 
(del Evangelio), así asu debido tiempo fue dada la ley y los profetas a los bárbaros, y la 
filosofía a los griegos, para ir entrenando los oídos de los hombres en orden a aquella 
predicación.  

La filosofía es también un don de Dios.  

Si decimos, como se admite universalmente, que todas las cosas necesarias y útiles para la 
vida nos vienen de Dios, no andaremos equivocados. En cuanto a la filosofía, ha sido dada a 
los griegos como su propio testamento, constituyendo un fundamentopara la filosofía 
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cristiana, aunque los que la practican entre los griegos se hagan voluntariamente sordos a la 
verdad, ya porque menosprecian su expresión bárbara, ya también porque son conscientes del 
peligro de muerte con que las leyes civiles amenazan a los fieles. Porque, igual que en la 
filosofía bárbara, también en la griega «ha sido sembrada la cizaña» (cf. Mt 13, 25) por aquel 
cuyo oficio es sembrar cizaña. Por esto nacieron entre nosotros las herejías juntamente con el 
auténtico trigo, y entre ellos, los que predican el ateísmo y el hedonismo de Epicuro, y todo 
cuanto se ha mezclado en la filosofía griega contrario a la recta razón, son fruto bastardo de la 
parcela que Dios había dado a los griegos… Cuando hablo de filosofía, no me refiero a la 
estoica,o a la platónica, o a la de Epicuro o a la de Aristóteles, sino que me refiero a todo lo 
que cada una de estas escuelas ha dicho rectamente enseñando la justicia con actitud 
científica y religiosa. Este conjunto ecléctico es lo que yo llamo filosofía…Algunos que se 
creen bien dotados piensan que es inútil dedicarse ya sea a la filosofía o a la dialéctica, y aun 
adquirir el conocimiento de la naturaleza, sino que se adhieren a la sola fe desnuda, como si 
creyeran que se puede empezar en seguida a recoger las uvas sin haber tenido ningún cuidado 
de la viña. Pero la viña representa al Señor (Jn 15, 1): no se pueden recoger sus frutos sin 
haber practicado la agricultura según la razón (logos); hay que podar,cavar, etc.  

En qué sentido la filosofía contribuye a la fe.  

La claridad contribuye a la transmisión de la verdad, y la dialéctica a no dejarse arrollar por 
las herejías que se presenten. Pero la enseñanza del Salvador es perfecta en Sí misma y no 
necesita de nada, pues esfuerza y sabiduría de Dios (cf. 1 Cor 1, 24). Cuandose le añade la 
filosofía griega, no es para hacer más fuerte su verdad, sino para quitar las fuerzas a las 
asechanzas de la sofística y poder aplastar toda emboscada insidiosa contra la verdad. Con 
propiedadse la llama «empalizada» y «muro» de la viña. La verdad que está en la fe es 
necesaria como el pan para la vida, mientras que aquella instrucción propedéutica es como el 
condimento y el postre... La fe es algo superior al conocimiento, y es su criterio. Hay muchas 
cosas que, sin tender directamente al fin perseguido, concurren en dar autoridad al que se 
afana por él. En particular, la erudición sirve para recomendar a la confianza de los oyentes el 
que expone las verdades particularmente importantes: ella provoca la admiración en el 
espíritu de los discípulos, y así conduce a la verdad… Aunque la filosofía griega no llega a 
alcanzar la verdad en su totalidad, y, además, no tiene en si fuerza para cumplir el 
mandamiento del Señor, sin embargo, prepara al menos el camino para aquella enseñanza 
que es verdaderamente real en el mejor sentido de la palabra, pues hace al hombre capaz de 
dominarse, moldea su carácter y lo predispone para la aceptación de la verdad. Por así 
decirlo, la filosofía griega facilita al alma la purificación preliminar y el entrenamiento 
necesario para poder recibir la fe: y sobre esta base la verdadedifica la estructura del 
conocimiento . 

CLEMENTE, Stromata, VI, III, 89, 1.2. Ibid. VI, 10, 80, 5. 
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Magnitude do primeiro pecado 

Santo Agostinho 

Fonte 

Uma pena eterna parece dura e injusta para a sensibilidade humana porque, nesta fraqueza 
das nossas faculdades destinadas à morte, falta aquele sentido da altíssima e puríssima 
sabedoria com que se possa conceber quão grande foi o crime cometido na primeira queda. 
Efetivamente, quanto mais o homem gozava de Deus com tanto maior impiedade o homem 
abandonou a Deus e se tornou digno dum mal eterno aquele que em si destruiu um bem que 
poderia ser eterno. Daí resulta que se tenha tornado em massa condenada (massa damnata) 
todo o gênero humano— porque o primeiro que esse crime cometeu, foi punido com a sua 
estirpe, que nele estava radicada, de maneira que ninguém é libertado deste justo e merecido 
castigo a não ser por uma graça misericordiosa e imerecida; e assim se distribui o gênero 
humano: nuns patenteia-se o que pode a graça misericordiosa, e noutros a justa vindicta. Não 
poderia mostrar-se uma coisa e outra — graça e vindicta — em todos porque, se todos 
ficassem nas penas duma justa condenação, em nenhum se patentearia a graça misericordiosa 
e, ao invés, se todos fossem transferidos das trevas para a luz, em nenhum se patentearia a 
verdade da punição. Neste caso estão muitos mais homens do que naquele para que, assim, se 
mostre o que a todos era devido. E, se a todos fosse dado esse devido, ninguém teria a 
reprovar justificadamente a justiça do vingador; porque, porém, são em tão grande número os 
libertados, é caso para que sejam dadas as maiores graças pelo dom gratuito do libertador. 

Fonte: A Cidade de Deus, Volume III, Fundação Calouste Gulbenkian, página 2171. 
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Dos que julgam que para ninguém haverá pena de condenação eterna 

Santo Agostinho 

Fonte 

E agora reparo que devo ocupar-me dos nossos misericordiosos e pacatamente discutir com 
aqueles que não querem crer que venha a haver uma pena eterna nem para todos os homens 
que o mais justo dos juízes julgar merecedores do suplício da Geena nem mesmo, para alguns 
deles. Julgam que, decorridos certos períodos de tempo, mais longos ou mais breves, 
conforme a importância do pecado de cada um, serão todos libertados. Nesta questão o mais 
misericordioso foi com certeza Orígenes, que acreditou que o próprio Diabo e os seus anjos, 
após suplícios mais graves e mais prolongados, conforme as suas culpas, devem ser tirados 
dos seus tormentos e associados aos santos anjos. Mas, não sem razão, a Igreja condenou-o 
por causa disso e por causa de outros casos, principalmente por causa daqueles períodos de 
felicidade e de desgraça, que se alternam sem cessar, e daquele vaivém sem fim, desta para 
aquela e daquela para esta, em períodos fixos de séculos. De resto, ele perdeu aquilo que o 
fazia parecer misericordioso, criando para os santos verdadeiros misérias pelas quais eles 
sofreriam penas e falsas beatitudes nas quais já não teriam o gozo do bom sempiterno, 
verdadeiro e seguro, isto é, certo e sem receios. Mas quão diversamente, devido ao sentimento 
humano, se desencaminha a misericórdia dos que consideram temporais os sofrimentos dos 
homens condenados por tal juízo, mas eterna a felicidade de todos os que, mais cedo ou mais 
tarde, foram libertados! Se esta opinião é boa e verdadeira porque é misericordiosa, será tanto 
melhor e mais verdadeira quanto mais misericordiosa for. Alargue-se, portanto, e torne-se 
mais funda a fonte dessa misericórdia até aos anjos condenados e que sejam libertados das 
suas penas, pelo menos depois de muitos e larguíssimos séculos, tanto quantos quisermos! 
Porque é que ela se derrama por toda a natureza humana e, quando chegar à natureza 
angélica, logo se estanca? Não ousam, porém, estender a sua compaixão até chegarem à 
libertação do próprio Diabo. Na verdade, se alguém o ousasse, venceria, sem dúvida, os 
outros. Todavia, cairia num erro tanto mais exagerado e contrário ao reto sentido da palavra 
de Deus, quanto maior sentimento de clemência julga ter. 

Fonte: A Cidade de Deus, Volume III, Fundação Calouste Gulbenkian, páginas 2185-2186. 
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A Vontade eterna e imutável de Deus 

Santo Agostinho 

Fonte 

É certo que muitas coisas más são pelos maus praticadas contra a vontade de Deus. Mas tão 
grande é a Sua sabedoria e tamanha é a Sua virtude que tudo, mesmo o que parece contrário 
à Sua vontade, tende para os fins e resultados que Ele antecipadamente viu como bons e 
justos. Por isso, quando se diz que Deus muda de vontade, que, por exemplo, fica irado 
contra aqueles para quem era brando, – não foi Ele mas foram os homens que mudaram e de 
certo modo o acham mudado nas mudanças que experimentam: tal qual como o Sol muda 
para os olhos enfermos – de suave torna-se de certa maneira áspero, de deleitosos torna-se 
molesto, embora ele próprio continue a ser o mesmo que era. Também se chama de Deus a 
vontade que Ele suscita nos corações dos que obedecem aos seus mandamentos e da qual diz 
o Apóstolo: 

É Deus que opera em nós o próprio querer (Deus enim est, qui operatur in nobis et velle – 
Filipenses 2:13); 

como se chama de Deus não só a justiça pela qual Ele próprio é justo, mas também a que Ele 
faz no homem que por Ele é justificado. Da mesma forma se chama de Deus a lei que é antes 
dos homens mas que por Ele foi dada; pois eram realmente homens aqueles a quem Jesus 
dizia: 

Está escrito na vossa lei (In lege vestra scriptum est -João 8:17), 

embora noutra passagem leiamos: 

A lei do seu Deus está no seu coração (Lex Dei ejus in corde ejus -Salmo 37:31). 

Conforme esta vontade que Deus produz nos homens, diz-se que Ele quer o que Ele próprio 
não quer, mas faz com que os seus isso queiram, como se diz que Ele conheceu o que Ele fez 
que fosse conhecido por aqueles que isso ignoravam. Pois, nem quando o Apóstolo diz: 

Mas conhecendo agora a Deus, ou melhor, conhecidos de Deus (Nunc autem cognoscentes 
Deum, immo cogniti a Deo -Gálatas 4:9), 

é lícito que acreditemos que Deus conheceu então os que conhecia antes da criação do 
mundo; mas diz-se que conheceu então o que fez com que então fosse conhecido. Destas 
formas de expressão recordo-me que já se tratou nos livros anteriores. É, pois, conforme essa 
vontade (pela qual, como dizemos, Deus quer o que faz querer ao outros, pelos quais são 
ignoradas as coisas futuras) que Ele quer muitas coisas mas não é Ele que as faz. 

Com efeito, os seus santos, com uma vontade santa por Ele inspirada, querem que se façam 
muitas coisas que não chegam a ser feitas; como rogam piedosa e santamente por alguns, mas 
Ele não faz o que lhe pedem, sendo Ele quem, pelo Seu Espírito, causa neles essa vontade de 
orar. Por isso, quando os santos querem e rogam, em conformidade com Deus, que cada um 
seja salvo, podemos dizer, segundo esse tipo de expressões: Deus quer mas não faz; dizemos 
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então que Ele quer no sentido de que Ele faz com que os outros queiram. Mas, conforme essa 
vontade, que é sua e eterna como a sua presciência, claro está que tudo o que quis no Céu e na 
Terra, tanto passado e presente como futuro, fê-lo já. Mas antes que chegue o tempo em que 
se cumprirá como Ele quis o que antes de todos os tempos Ele previu e determinou, nós 
dizemos: Acontecerá quando Deus quiser; mas se ignoramos dum acontecimento, não só o 
momento (tempus) em que virá a acontecer, mas também se chegará a acontecer, então 
dizemos: Acontecerá se Deus quiser: não porque Deus venha a ter então uma vontade nova 
que antes não tinha, mas porque só então acontecerá aquilo que desde toda a eternidade está 
preparado na sua vontade imutável. 

Extraído de: A Cidade de Deus – De Civitate Dei.  
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A Vocação dos Eleitos 

Santo Agostinho 

Fonte 

Procuremos entender a vocação própria dos eleitos, os quais não são eleitos porque creram, 
mas são eleitos para que cheguem a crer. O próprio Senhor revela a existência desta classe de 
vocação ao dizer: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi (Jo 15: 16). 
Pois, se fossem eleitos porque creram, tê-lo-iam escolhido antes ao crer nele e assim 
merecerem ser eleitos. Evita, porém, esta interpretação aquele que diz: Não fostes vós que me 
escolhestes. 

Não há dúvida que eles também o escolheram, quando nele acreditaram. Daí o ter ele dito: 
Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, não porque não o escolheram 
para ser escolhidos, mas para que o escolhessem, ele os escolheu. Isso porque a misericórdia 
se lhes antecipou (Sl 53:11) segundo a graça, não segundo uma dívida. Portanto, retirou-os 
do mundo quando ele vivia no mundo, mas já eram eleitos em si mesmos antes da criação do 
mundo. 

Esta é a imutável verdade da predestinação da graça. Pois, o que quis dizer o Apóstolo: Nele 
ele nos escolheu antes da fundação do mundo?(Ef 1:4). Com efeito, se de fato está escrito que 
Deus soube de antemão os que haveriam de crer, e não que os haveria de fazer que cressem, o 
Filho fala contra esta presciência ao dizer: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que 
vos escolhi. Isto daria a entender que Deus sabia de antemão que eles o escolheriam para 
merecerem ser escolhidos por ele. 

Conseqüentemente, foram escolhidos antes da criação do mundo mediante a predestinação 
na qual Deus sabia de antemão todas as suas futuras obras, mas são retirados do mundo com 
a vocação com que Deus cumpriu o que predestinou. Pois, o que predestinou, também os 
chamou com a vocação segundo seu desígnio. Chamou os que predestinou e não a outros; 
predestinou os que chamou, justificou e glorificou (Rm 8:30) e não a outros com a 
consecução daquele fim que não tem fim. 

Portanto, Deus escolheu os crentes, mas para que o sejam e não porque já o eram. Diz o 
apóstolo Tiago: Não escolheu Deus os pobres em bens deste mundo para serem ricos na fé e 
herdeiros do Reino que prometeu aos que o amam? (Tg 2:5). Portanto, ao escolher, fá-los 
ricos na fé, assim como herdeiros do Reino. Pois, com razão, se diz que Deus escolheu nos 
que crêem aquilo pelo qual os escolheu para neles realizá-lo. 

Pergunto: quem ouvir o Senhor, que diz: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que 
vos escolhi, terá atrevimento de dizer que os homens têm fé para ser escolhidos, quando a 
verdade é que são escolhidos para crer? A não ser que se ponham contra a sentença da 
Verdade e digam que escolheram antes a Cristo aqueles aos quais ele disse: Não fostes vós 
que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. 

Fonte: A GRAÇA II, Editora PAULUS. 
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A utilidade da correção 

Santo Agostinho 

Fonte 

Os homens devem admitir a necessidade da correção quando pecam. Que a correção não 
sirva de pretexto com relação à graça nem a graça no referente à correção. Pois o pecado 
merece um castigo justo e o castigo está ligado à correção, a qual é aplicada a modo de 
remédio, ainda que a saúde do doente seja incerta. A correção feita ao participante do 
número dos predestinados sirva-lhe de salutar remédio, e tenha caráter penal ao que dele está 
excluído. 

Tendo em conta esta incerteza, a correção deve revestir-se de caridade, dado que se 
desconhece seu efeito, e acompanhada da oração em favor do corrigido implorando-se sua 
cura. Porém, como os homens, mediante a correção, ou vêm ou retornam ao caminho da 
justiça, quem opera a retidão nos corações, senão Deus que dá o incremento, seja quem for o 
que planta ou rega, seja quem for o que trabalha nos campos ou nos bosques, aquele Deus 
cuja vontade de salvar liberdade humana nenhuma pode resistir? 

Pois, o querer ou não querer depende da vontade do que quer ou não quer, mas não impede a 
ação da vontade divina nem supera seu poder. Mesmo aqueles que fazem o que ele não quer, 
ele faz com que façam o que ele quer. 

A respeito da afirmação: Quer que todos os homens sejam salvos (1 Tm 2.4), e, não obstante, 
nem todos se salvem, admite várias interpretações, das quais comentamos algumas em outros 
escritos. Aqui mencionarei apenas uma. 

Está escrito: Quer que todos os homens sejam salvos, abrangendo todos os predestinados, 
porque há no meio deles todo gênero de pessoas. Tem o mesmo sentido que a afirmação de 
Cristo aos fariseus: Pagais o dízimo de todas as hortaliças , entendendo-se todas as que 
colhiam, mas não pagavam o dízimo de todas as hortaliças existentes no mundo. No mesmo 
estilo de expressar, diz o Apóstolo: Assim como eu mesmo me esforço para agradar a todos 
em todas as coisas (1 Cor 10,33). Será que ele agradava também a todos os seus 
perseguidores? Ele agradava todo gênero de pessoas reunidas pela Igreja de Cristo, tanto os já 
convertidos como os futuros. 

Pode-se afirmar com certeza que a vontade de Deus, que tudo o que faz, no céu e na terra (Sl 
134,6), e que fez mesmo as coisas futuras (Is 45.11), as vontades humanas não podem não 
podem impedi-la que faça o que quer e que mesmo das vontades humanas faz o que quer e 
quando quer. Parece ser um exemplo contrário, para só citar um entre alguns, o caso de Saul, 
quando Deus quis dar-lhes o reino. Ficou a critério dos israelitas submeter-se ou não a este 
rei, o que significava a liberdade de resistir também a Deus. Mas não aconteceu assim, pois o 
Senhor contou com a vontade deles ao dispor de poder absoluto sobre os corações humanos, 
inclinando-os a seu bel-prazer. Pois, assim está escrito: E Samuel despedia todo o povo, cada 
um para a sua casa . E Saul voltou também para a sua casa em Gabaa; e foi com ele uma parte 
do exército, a quem Deus tinha tocado o coração. Porém os filhos de Belial disseram: 
“Porventura poderá este salvar-nos?” E desprezaram-no e não lhe levaram presentes (1 Sm 
10.25-27). Alguém dirá talvez que não acompanharia Saul algum daqueles cujo coração o 
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Senhor tocou para irem com ele, ou que o acompanharia algum dos filhos de Belial, cujo 
coração o Senhor não tocou? 

Há também uma referência a Davi, a quem o Senhor estabeleceu no reino com absoluto 
êxito. Assim está escrito: E Davi fazia progressos adiantando-se e fortalecendo-se, e o Senhor 
dos exércitos estava com ele (1 Cr 11.9). E mais adiante esta sentença: Amasai, porém, 
primeiro entre os trinta, revestido do Espírito, disse: “Nós somos teus, ó Davi, e estamos 
contigo, ó filho de Isaí. A paz, a paz seja contigo, e a paz seja com os teus defensores, porque 
o teu Deus te protege. (1 Cr 12.19). Poderia ele resistir à vontade de Deus e não obedecer 
àquele que lhe moveu o coração pelo seu Espírito, do qual se revestiu para isto querer, dizer e 
fazer? 

Um pouco depois diz a mesma Escritura: Todos estes homens guerreiros, prontos para 
combater, foram com coração sincero a Hebron, para constituir Davi rei sobre todo o Israel 
(! Cr 12.38). Escolheram Davi como rei por sua vontade. Quem não vê? Quem o nega? Não 
fizeram hipocritamente e maldosamente o que fizeram pacificamente. Contudo, agiu em seu 
espírito aquele que domina os corações humanos. Por isso a Escritura afirmou antes: E Davi 
fazia progressos, adiantando-se e fortalecendo-se, e o Senhor dos exércitos era com ele. 

Por esta razão, o Senhor todo-poderoso, que estava com ele, levou-os a constituírem Davi 
como rei. E como os levou? Acaso amarrou-os com laços materiais? Agiu internamente, 
apossou-se de seus corações, moveu-os, induziu-os, servindo-se de suas próprias vontades, 
inspiradas por ele. 

Se quando Deus quer constituir reis neste mundo, mantém seu poder sobre as vontades 
humanas, mais do que eles as suas, quem senão ele faz com que a correção seja salutar e 
proceda a esta correção no coração do corrigido para que seja levado ao reino celestial? 
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A piedade é verdadeira sabedoria 

Fonte 

Santo Agostinho 

Esta consideração é a que torna piedoso o homem, porque a piedade éa verdadeira sabedoria. 
Refiro-me à piedade que os gregos denominam theosebeian, a qual foi recomendada pelas 
palavras dirigidas ao homem e que se lêem no livro de Jó: Eis, o temor do Senhor é a 
(verdadeira) sabedoria (Jó 28,28). Pois, se traduzíssemos o termo theosebeian para o 
vernáculo a partir do latim de acordo com a sua origem, poder-se-ia dizer “culto a Deus”, o 
qual consiste principalmente em que a alma não lhe seja ingrata. Por isso, no verdadeiro e 
singular sacrifício, somos exortados a dar graças ao Senhor nosso Deus. 

A alma ser-lhe-ia ingrata, se o que vem dele atribuísse a si mesma, principalmente a justiça, 
de cujas obras se orgulhasse como se fossem próprias e como realizadas por si mesma em seu 
próprio favor. Avultaria a ingratidão, se o orgulho se manifestasse não de maneira vulgar, 
como fazem os que se jactam das riquezas ou da elegância corporal ou da eloqüência ou das 
outras qualidades tanto interiores como exteriores, seja do corpo, seja da alma, as quais os 
malvados também costumam possuir, mas também daqueles que são os bens dos bens e de 
um modo não vulgar, mas próprio dos que se consideram sábios. 

Devido a este pecado, o do orgulho, até ilustres varões bandearam-se para a desonra da 
idolatria, rechaçados da solidez da natureza divina. 

Por esta razão, o mesmo apóstolo e na mesma carta, na qual se mostra defensor acérrimo da 
graça, depois de se confessar devedor a gregos e bárbaros, a sábios e ignorantes, e, portanto, 
pelo que lhe exigir sua missão, e depois de dizer que estava disposto a evangelizar os que se 
encontravam em Roma, afirma: Na verdade, eu não me envergonho do Evangelho, ele é a 
força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em primeiro lugar do judeu, mas 
também do grego. 

Porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito: “O justo viverá 
da fé” (Rm 1,14-17). 

Esta é justiça de Deus que, oculta no Antigo Testamento, manifesta-se no Novo. Chama-se 
justiça de Deus porque sua concessão torna justo os homens, assim como o que está escrito: 
Do Senhor vem a salvação, indica que é a salvação com a qual ele salva. Esta é a fé pela qual e 
na qual se revela a justiça, isto é, a fé dos que pregam a palavra para despertar à fé os que 
obedecem. 

Pela fé de Jesus Cristo, isto é, pela fé que nos conferiu Cristo, cremos que nos vem de Deus o 
poder viver na justiça e vivê-la com mais perfeição no futuro. 

Por tudo isso damos-lhe graças com a piedade devida somente a Deus. 

Extraído de: A Graça I, (Patrística 12) São Paulo: Editora Paulus, 1998, p.36. 
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A Consagração 

Santo Agostinho  

Sermón 272 (Edit Maurist t. 5, 1103-1104) 

Esto que veis sobre el altar de Dios es un pan y un cáliz: de ello dan testimonio vuestros 
mismos ojos; en cambio, vuestra fe os enseña a ver en el pan el cuerpo de Cristo, y en el cáliz 
la sangre de Cristo. 

Os lo he dicho en breves palabras, y quizá a la fe le sea suficiente; pero la fe desea ser 
instruida. Podríais ahora replicarme: Nos has mandado que creamos, explícanoslo para que 
lo entendamos. Puede, en efecto, aflorar este pensamiento en la mente de cualquiera. 
Sabemos de quién tomó la carne nuestro Señor Jesucristo: de la Virgen María. De niño fue 
amamantado, alimentado, creció, llegó a la edad juvenil, fue muerto en el madero, fue bajado 
de la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y, el día que quiso, subió al cielo llevándose allí 
su propio cuerpo; de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, allí está ahora sentado a la 
derecha del Padre: ¿cómo el pan puede ser su cuerpo? Y el cáliz, o lo que el cáliz contiene, 
¿cómo puede ser su sangre? 

Estas cosas, hermanos, se llaman sacramentos, porque una cosa es lo que se ve y otra lo que se 
sobreentiende. Lo que se ve tiene un aspecto corporal, lo que se sobreentiende posee un fruto 
espiritual. Si quieres comprender el cuerpo de Cristo, escucha al Apóstol dirigiéndose a los 
fieles: Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros. 

Por tanto, si vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, sobre la mesa del Señor está 
colocado vuestro misterio: recibís vuestro misterio. A lo que sois respondéis: Amén, y al 
responder lo suscribís. En efecto, se te dice: El cuerpo de Cristo, y respondes: Amén. Sé 
miembro del cuerpo de Cristo y tu Amén será verdadero. 

¿Y por qué, pues, en el pan? Para no aportar aquí nada de nuestra cosecha, escuchemos al 
mismo Apóstol, quien hablando de este sacramento dice: El pan es uno, y así nosotros, 
aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Comprended y alegraos: unidad, verdad, 
piedad, caridad. El pan es uno: ¿quién es este único pan? Siendo muchos, formamos un solo 
cuerpo. Tened en cuenta que el pan no se hace de un solo grano, sino de muchos. Sed lo que 
veis y recibid lo que sois. Esto es lo que dijo el Apóstol hablando del pan. Qué es lo que 
hemos de entender por el cáliz nos lo insinúa claramente, aunque sin decirlo. Así como para 
obtener la especie visible del pan ha habido que fusionar muchos granos en una sola realidad, 
para que se verifique lo que la Escritura santa dice de los fieles: Todos pensaban y sentían lo 
mismo, lo mismo sucede con el vino. Recordad, hermanos, cómo se elabora el vino. Son 
muchos los granos que componen el racimo, pero el zumo de los granos se confunde en una 
realidad. 

Así también, Cristo, el Señor, nos selló a nosotros, quiso que le perteneciéramos, consagró en 
su mesa el misterio de la paz y de nuestra unidad. El que recibe el misterio de la unidad y no 
mantiene el vínculo de la paz, no recibe el misterio en favor suyo, sino como testimonio 
contra él. 
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Sola Scriptura? 

São Vicente de Lérins 

Perguntando eu com toda a atenção e diligência a numerosos varões, eminentes em santidade 
e doutrina, que norma poderia achar segura para distinguir a verdade da fé católica da 
falsidade da heresia, eis a resposta constante de todos eles: quem quiser descobrir as fraudes 
dos hereges nascentes, evitar seus laços e permanecer íntegro na sadia fé, há de resguardá-la, 
sob o duplo auxílio divino: primeiro, com a autoridade da lei divina e segundo com a tradição 
da Igreja católica. Ao chegar a este ponto, talvez pergunte alguém: sendo perfeito como é 
o cânon das Escrituras e suficientíssimo por si só para todos os casos, que necessidade há 
de se acrescentar a autoridade da interpretação da Igreja? A razão é que, devido à 
sublimidade da Sagrada Escritura, nem todos a entendem no mesmo sentido, mas cada 
qual interpreta à sua maneira as mesmas sentenças, de modo a se poder dizer que há 
tantas opiniões quantos intérpretes. De uma maneira a expõe Novaciano, diversamente 
Sabélio, Donato, Ário, Eunômio, Macedônio; de outra forma Fotino, Apolinário, 
Prisciliano; de outra, ainda, Joviniano, Pelágio, Celéstio ou Nestório. Portanto, é necessário 
que, em meio a tais encruzilhadas do erro, seja o sentido católico e eclesiástico o que assinale 
a linha diretriz na interpretação da doutrina dos profetas e apóstolos. E na própria Igreja 
Católica deve-se procurar a todo custo que nos atenhamos ao que, em toda a parte, sempre e 
por todos foi professado como de fé, pois isto é próprio e verdadeiramente católico, como o 
diz a índole mesma do vocábulo, que abarca a globalidade das coisas. Ora obte-lo-emos se 
seguirmos a universalidade, a antigüidade e o consentimento. Pois bem: seguiremos a 
universalidade se professarmos como única fé a que é professada em todo o orbe da terra pela 
Igreja inteira; a antigüidade, se não nos afastarmos do sentir manifesto de nossos santos pais 
e antepassados; enfim, o consentimento, se na mesma antigüidade recorrermos às sentenças e 
resoluções de todos ou quase todos os sacerdotes e mestres. 
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O Credo de Santo Atanásio 

Fonte 

Este credo, apesar do nome, foi divulgado por Santo Ambrósio e incluído na liturgia; é 
autêntica profissão de fé e é totalmente reconhecido pela Igreja Católica. 

1. Quem quiser salvar-se deve antes de tudo professar a fé católica. 

2. Porque aquele que não a professar, integral e inviolavelmente, perecerá sem dúvida por 
toda a eternidade. 

3. A fé católica consiste em adorar um só Deus em três Pessoas e três Pessoas em um só 
Deus. 

4. Sem confundir as Pessoas nem separar a substância. 

5. Porque uma so é a Pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. 

6. Mas uma só é a divindade do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, igual a glória, coeterna a 
majestade. 

7. Tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. 

8. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. 

9. O Pai é imenso, o Filho é imenso, o Espírito Santo é imenso. 

10. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. 11. E contudo não são três 
eternos, mas um só eterno. 

12. Assim como não são três incriados, nem três imensos, mas um só incriado e um só 
imenso. 

13. Da mesma maneira, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é 
onipotente. 

14. E contudo não são três onipotentes, mas um só onipotente. 

15. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. 

16. E contudo não são três deuses, mas um só Deus. 

17. Do mesmo modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. 

18. E contudo não são três senhores, mas um só Senhor. 

http://www.montfort.org.br/index.php?secao=oracoes&subsecao=credo&artigo=credoatanasio&lang=bra�
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19. Porque, assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma das Pessoas é 
Deus e Senhor, do mesmo modo a religião católica nos proíbe dizer que são três deuses ou 
senhores. 

20. O Pai não foi feito, nem gerado, nem criado por ninguém. 

21. O Filho procede do Pai; não foi feito, nem criado, mas gerado. 

22. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede do Pai e do Filho. 

23. Não há, pois, senão um só Pai, e não três Pais; um só Filho, e não três Filhos; um só 
Espírito Santo, e não três Espíritos Santos. 

24. E nesta Trindade não há nem mais antigo nem menos antigo, nem maior nem menor, 
mas as três Pessoas são coeternas e iguais entre si. 

25. De sorte que, como se disse acima, em tudo se deve adorar a unidade na Trindade e a 
Trindade na unidade. 

26. Quem, pois, quiser salvar-se, deve pensar assim a respeito da Trindade. 

27. Mas, para alcancar a salvacão, é necessário ainda crer firmemente na Encarnação de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 

28. A pureza da nossa fé consiste, pois, em crer ainda e confessar que Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. 

29. É Deus, gerado na substância do Pai desde toda a eternidade; é homem porque nasceu, 
no tempo, da substância da sua Mãe. 

30. Deus perfeito e homem perfeito, com alma racional e carne humana. 

31. Igual ao Pai segundo a divindade; menor que o Pai segundo a humanidade. 

32. E embora seja Deus e homem, contudo não são dois, mas um só Cristo. 

33. É um, não porque a divindade se tenha convertido em humanidade, mas porque Deus 
assumiu a humanidade. 

34. Um, finalmente, não por confusão de substâncias, mas pela unidade da Pessoa. 

35. Porque, assim como a alma racional e o corpo formam um só homem, assim também a 
divindade e a humanidade formam um só Cristo. 

36. Ele sofreu a morte por nossa salvação, desceu aos infernos e ao terceiro dia ressuscitou 
dos mortos. 

37. Subiu aos Ceus e está sentado a direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a 
julgar os vivos e os mortos. 
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38. E quando vier, todos os homens ressuscitarão com os seus corpos, para prestar conta dos 
seus atos. 

39. E os que tiverem praticado o bem irão para a vida eterna, e os maus para o fogo eterno. 

40. Esta é a fé católica, e quem não a professar fiel e firmemente não se poderá salvar. 
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A Oração pelos mortos 

Fonte 

Sobre a Oração pelos mortos 

Didaquè (ou doutrina dos 12 Apóstolos): 

“Ao fazerdes as vossas comemorações, reuni-vos, lede as Sagradas Escrituras… tanto em 
vossas assembléias quanto nos cemitérios. O pão duro que o pão tiver purificado e que a 
invocação tiver santificado, oferecei-o orando pelos mortos”. 

Tertuliano (†220) – Bispo de Cartago: 

“A esposa roga pela alma de seu esposo e pede para ele refrigério, e que volte a reunir-se com 
ele na ressurreição; oferece sufrágio todos os dias aniversários de sua morte” (De monogamia, 
10). “… é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados de 
seus pecados” (2 Mac 12,46). Tertuliano atesta o uso de sufrágios na liturgia oficial de 
Cartago, que era um dos principais centros do cristianismo no século III: “Durante a morte e 
o sepultamento de um fiel, este fora beneficiado com a oração do sacerdote da Igreja”. ( De 
anima 51; PR, ibidem) 

São Cipriano (†258), bispo de Cartago, refere-se à oferta do sacrifício eucarístico em sufrágio 
dos defuntos como costume recebido da herança dos bispos seus antecessores (cf. epist. 1,2). 
Nas suas epístolas é comum encontrar a expressão: “oferecer o sacrifício por alguém ou por 
ocasião dos funerais de alguém”. (Revista PR, 264, 1982, pag. 50 e 51; PR ibidem) 

Falando da vida de Cartago, no século III, afirma Vacandart: 

“Podemos de certo modo conceber o que terá sido a vida religiosa de Cartago em meados do 
século III. Aí vemos o clero e os fiéis a cercar o altar… ouvimos os nomes dos defuntos lidos 
pelo diácono e o pedido de que o bispo ore por esses fiéis falecidos; vemos os cristãos… voltar 
para casa reconfortados pela mensagem de que o irmão falecido repousa na unidade da Igreja 
e na paz do Cristo.” (Revue de Clergé Français 1907 t. Lil 151; PR, ibidem) 

S. Gregório Magno (540-604), Papa e doutor da Igreja: 

“No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo 
purificador, segundo o que afirma Aquele que é a Verdade, dizendo que se alguém tiver 
cometido uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente 
século nem no século futuro (Mt 12,31). Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas 
podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras, no século futuro”. (dial. 4, 39) 

S. João Crisóstomo (349-407), bispo e doutor da Igreja: 

“Levemos-lhe socorro e celebremos a sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelos 
sacrifícios de seu pai (Jó 1,5), porque duvidar que as nossas oferendas em favor dos mortos 
lhes leva alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer as 
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nossas orações por eles” (Hom. 1Cor 41,15). “Os Apóstolos instituíram a oração pelos 
mortos e esta lhes presta grande auxílio e real utilidade” (In Philipp. III 4, PG 62, 204). 

São Cirilo, bispo de Jerusalém (†386): 

“Enfim, também rezamos pelos santos padres e bispos e defuntos e por todos em geral que 
entre nós viveram; crendo que este será o maior auxílio para aquelas almas, por quem se reza, 
enquanto jaz diante de nós a santa e tremenda vítima”(Catequeses. Mistagógicas. 5, 9, 10, Ed. 
Vozes, 1977, pg. 38). “Da mesma forma, rezando nós a Deus pelos defuntos, ainda que 
pecadores, não lhe tecemos uma coroa, mas apresentamos Cristo morto pelos nossos 
pecados, procurando merecer e alcançar propiação junto a Deus clemente, tanto por eles 
como por nós mesmos.”(idem) “Em seguida [na oração eucarística], mencionamos os que já 
dormiram: primeiro os patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, para que Deus em virtude de 
suas preces e intercessões, receba nossa oração. Depois, rezamos pelos nossos santos pais e 
bispos falecidos, e em geral por todos os que já dormiram antes de nós. Acreditamos que esta 
oração aproveitará sumamente às almas pelas quais é feita, enquanto repousa sobre o altar a 
santa e temível vítima. Quero, neste ponto, convencer-vos por um exemplo. Sei que muitos 
dizem: “Que aproveita à alma que passou deste mundo, em pecado ou sem ele, se a recordo 
na oferenda?” Se um rei, porventura, banir cidadãos subversivos, mas depois os súditos fiéis 
tecem uma coroa e a oferecem ao rei pelos que estão cumprindo pena, não é certo que lhes 
concederá o perdão do castigo? Da mesma forma, nós, oferecendo a Deus preces pelos 
mortos, sejam ou não pecadores, oferecemos, não coroa tecida por nossas mãos, mas Cristo 
crucificado por nossos pecados; assim, tornamos propício o Deus amigo dos homens aos 
pecados nossos e deles”. (Catequeses Mistagógicas) 

Santo Epifânio (†403), bispo da ilha de Chipre. 

“Sobre o rito de ler os nomes dos defuntos (no sacrifício) perguntamos: que há de mais nisso? 
Que há de mais conveniente, de mais proveitoso e mais admirável que todos os presentes 
creiam viverem ainda os defuntos, não deixarem de existir, e sim existirem ao lado do 
Senhor? Com isso se professa uma doutrina piedosa: os que oram por seus irmãos defuntos 
abrigam a esperança (de que vivem), como se apenas casualmente estivessem longe. E sua 
oração ajuda aos defuntos, mesmo se por elas não fiquem apagadas todas as dívidas… A 
Igreja deve guardar este costume, recebido como tradição dos Pais. Pois quem haveria de 
suprimir o mandato da mãe ou a lei do pai? Conforme o que diz Salomão: “tu, filho meu, 
escuta as correções de teu pai, e não rejeites as advertências de tua mãe”. Com isto se ensina 
que o Pai, o Deus unigênito e o Espírito Santo, tanto por escrito como sem escritura, nos 
deram doutrinas, e que nossa Mãe, a Igreja, nos legou preceitos, os quais são indissolúveis e 
definitivos”. ( Haer. 75, c. 8: PG 42, 514s) Nas Atas de Santa Perpétua de Cartago, do início 
do século III, mártir, na África, ela aparece orando por seu irmão Dinócrate, o qual morrera 
jovem: pedia que ele fosse transferido do lugar de padecimento em que se achava, para um 
“lugar de refrigério, de saciedade e de alegria”. Finalmente, viu Dinócrate, de coração puro, 
revestido de bela túnica, a gozar de refrigério, saciedade e alegria, como uma criancinha que 
sai da água e se dispõe a brincar. ( Passio, S. Perpétua VIIs; PR, idem) Os “Cânones de 
Santo Hipólito (160-235)”, que se referem à Liturgia do século III, contém uma rubrica 
sobre os mortos… “… caso se faça memória em favor daqueles que faleceram…” (Canones 
Hippoliti, em Monumenta Ecclesiae Liturgica; PR, 264,1982) Serapião de Thmuis (século 
IV), bispo, no Egito, compôs uma coletânea litúrgica, onde se pode ver a intercessão pelos 
irmãos falecidos: “Por todos os defuntos dos quais fazemos comemoração, assim oramos: 
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‘Santifica essas almas, pois Tu as conheces todas; santifica todas aquelas que dormem no 
Senhor; coloca´as em meio às santas Potestades (anjos); dá-lhes lugar e permanência em teu 
reino.” (Journal of Theological Studies t. 1, p. 106; PR , 264,1982) “Nós te suplicamos pelo 
repouso da alma de teu servo (ou de tua serva) N. ; dá paz a seu espírito em lugar verdejante e 
aprazível, e ressuscita o seu corpo no dia que determinaste”. (PR, 264,1982) As 
Constituições Apostólicas, do fim do século IV, redigidas com base em documentos bem 
mais antigos, no livro VIII da coleção, diz: “Oremos pelo repouso de N. , afim de que o Deus 
bom, recebendo a sua alma, lhe perdoe todas as faltas voluntárias e , por sua misericórdia, lhe 
dê o consórcio das almas santas.” Em todas as missas, em qualquer das formas da Oração 
Eucarística, a Igreja ora pelas almas: “Lembrai-vos também dos que morreram na paz do 
vosso Cristo e de todos os mortos dos quais só vós conheceis a fé”. ( Oração Euc. IV) 
“Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição 
e de todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.”(Or. Euc. 
II) “Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs … que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de 
todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, 
no dia da ressurreição, a plenitude da vida.” (Or. Euc. VI´A) “Ó Pai, sabemos que sempre 
vos lembrais de todos. Por isso, pedimos por aqueles que nós amamos… e por todos os que 
morreram em vossa paz.”(Or. Euc. IX crianças 1) “A todos os que chamastes para a outra 
vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo os vossos braços, acolhei-os. 
Que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes.” (Or. Euc. V) 

Catecismo da Igreja Católica: 

“Reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja 
terrestre, desde os tempos primevos da religião cristã, venerou com grande piedade a 
memória dos defuntos…”(CIC, § 958) “A nossa oração por eles [no Purgatório] pode não 
somente ajudá-los, mas também torna eficaz a sua intercessão por nós”. (CIC, § 958) 
Ensinamentos do Papa João Paulo II 

“… Igreja do Céu, Igreja da Terra e Igreja do Purgatório estão misteriosamente unidas nesta 
cooperação com Cristo para reconciliar o mundo com Deus.”(Reconciliatio et poenitentia, 
12) “… é inegável a dimensão social deste sacramento [a confissão], no qual é toda a Igreja – 
militante (na terra), a padecente (no Purgatório), e a triunfante ( no Céu)- que intervém em 
auxílio do penitente e o acollhe de novo em seu seio, tanto mais que toda a Igreja fora 
ofendida e ferida pelo seu pecado”. (RP, 31, IV) “Numa misteriosa troca de dons, eles [no 
purgatório] intercedem por nós e nós oferecemos por eles a nossa oração de sufrágio. ” ( LR 
de 08/11/92, p. 11) “… os vínculos de amor que unem pais e filhos, esposas e esposos, 
irmãos e irmãs, assim como os ligames de verdadeira amizade entre as pessoas, não se perdem 
nem terminam com o indiscutível evento da morte. Os nossos defuntos continuam a viver 
entre nós, não só porque os seus restos mortais repousam no cemitério e a sua recordação faz 
parte da nossa existência, mas sobretudo porque as suas almas intercedem por nós junto de 
Deus”. (02/11/94) 

“A tradição da Igreja exortou sempre a rezar pelos mortos. O fundamento da oração de 
sufrágio encontra-se na comunhão do Corpo Místico… Por conseguinte, recomenda a visita 
aos cemitérios, o adorno dos sepulcros e o sufrágio, como testemunho de esperança confiante, 
apesar dos sofrimentos pela separação dos entes queridos”(LR, n. 45, de 10/11/91). 
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A Igreja Católica 

São Cirilo de Jerusalém 

Católica ou universal chama-se a Igreja, porque se espalhou de um extremo a outro de todo o 
orbe da terra. Porque ensina universalmente e sem falha todos os artigos da fé que os homens 
precisam conhecer, seja sobre as coisas visíveis ou as invisíveis, seja as celestes ou as terrestres. 
Porque reúne no verdadeiro culto o gênero humano inteiro, autoridades ou súditos, doutos 
ou ignorantes. Enfim, porque cura e sana em todo o universo qualquer espécie de pecados 
cometidos pela alma e pelo corpo. Porque ela possui tudo, toda virtude, seja qual for o nome 
que se lhe dê, nas ações e nas palavras, bem como toda a variedade dos dons espirituais[1]. 

Igreja, isto é, convocação: nome bem apropriado porque convoca a todos e os reúne[2], como 
o Senhor diz no Levítico: Convoca toda a congregação (= Igreja) diante da porta do 
tabernáculo do testemunho. É de notar a palavra convocar, usada aqui pela primeira vez nas 
Escrituras, na ocasião em que o Senhor estabeleceu Aarão como sumo sacerdote. No 
Deuteronômio Deus diz a Moisés: convoca para junto de mim o povo para que me escutem e 
aprendam a temer-me. Há outra menção da Eclésia (= convocação), quando se fala das 
tábuas da Lei: Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor vos falou no monte, do 
meio do fogo, no dia da Eclésia, isto é, convocação; como se dissesse mais claramente: No dia 
em que, chamados pelo Senhor, vos congregastes. O Salmista também diz: eu te confessarei, 
Senhor, na grande Eclésia, no meio do povo numeroso te louvarei. 

Já antes o salmista cantara: Na Eclésia, bendizei o Senhor Deus, das fontes de Israel. O 
Salvador edificou com os gentios a segunda, a nossa Santa Igreja dos cristãos, da qual dissera 
a Pedro: E sobre esta pedra edificarei e minha Igreja e as portas do inferno não prevalecerão 
contra ela. 

Rejeitada a primeira, a da Judéia, de ora em diante multiplicam-se as Igrejas de Cristo[3], 
aquelas de que se fala nos salmos: Cantai ao Senhor um cântico novo, seu louvor na Eclésia 
dos santos. De acordo com isto diz o Profeta aos judeus: Meu afeto não está em vós, diz o 
Senhor, e acrescenta logo: Por isso, do nascer do sol até o ocaso, meu nome é glorificado 
entre os povos. Desta mesma santa e católica Igreja escreve Paulo a Timóteo: Para que saibas 
como comportar-te na casa de Deus, a Igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. 

Igreja “católica” é o nome próprio desta santa Mãe de todos nós. É também a Esposa de nosso 
Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Com efeito, está escrito: Assim como Cristo 
amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, e o que segue. Ela também manifesta em si a 
figura e a imitação da Jerusalém do alto, que é livre e mãe de todos nós. Sendo antes estéril é 
agora mãe de numerosa prole[4]. 

Repudiada a primeira, na segunda, isto é, na Igreja católica, Deus, no dizer de Paulo, 
estabeleceu em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os doutores, 
depois o poder dos milagres, os dons de curar, de assistir, de governar, as diversidades das 
línguas, e toda outra virtude, quero dizer, a sabedoria e a inteligência, a temperança a justiça, 
a misericórdia e a bondade, a insuperável paciência nas perseguições. 

Instruídos com os preceitos e modo de viver nesta Santa Igreja católica, possuiremos o reino 
dos céus e receberemos por herança a vida eterna. Por este motivo, agüentamos 
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absolutamente tudo para a alcançarmos de Deus. Nossa meta proposta não é nada 
insignificante: a posse da vida eterna, esta é a nossa luta. 

Portanto, a vida em sua realidade e verdade é o Pai, que pelo Filho no Espírito Santo, 
derrama qual fonte os dons celestes sobre nós, e por sua benignidade também a nos homens, 
nos foram firmemente prometidos os bens da vida eterna 

[1] É importante compreender que “católica” não é um substantivo. Não é o nome da Igreja 
de Cristo: Igreja Católica. “Católica” é um adjetivo, uma qualificação essencial da Igreja do 
Senhor: Igreja católica – com “c” minúsculo. A palavra “católica” deriva da expressão grega 
“kat’olou”, que significa literalmente “segundo a totalidade”. São Cirilo explica que totalidade 
(= catolicidade) é essa da Igreja: totalidade porque é chamada a difundir-se por toda a terra, 
totalidade porque conserva a totalidade da doutrina verdadeira, totalidade porque é aberta a 
todas as pessoas de quaisquer condições, totalidade porque é enviada a perdoar todos os 
pecados, totalidade porque é rica dos dons e carismas com os quais o Senhor a enriquece. 

[2] A palavra “Igreja” deriva do grego “ekklesía”, que significa convocação, reunião, assembléia 
dos convocados. No Antigo Testamento, esta assembléia era o povo de Israel, reunido para 
escutar a Palavra do Senhor e dizer-lhe “amém”. No Novo Testamento, o novo povo é a 
Igreja, nascida da convocação feita por Jesus na sua pregação, na sua páscoa e no dom do 
Espírito Santo. 

[3] “Igrejas”, no plural, significa sempre o que hoje chamamos “dioceses”: uma comunidade 
cristã reunida em torno de um bispo legítimo e seus cooperadores, os padres, para escutar a 
Palavra de Deus e celebra a Eucaristia. Sempre foi muito claro na consciência dos primeiros 
cristãos que a Igreja de Cristo é indivisível, é una e única. 

[4] É importante recordar que Jerusalém, Sião, o povo de Israel, o templo, a Esposa do 
Cântico dos Cânticos são realidades do Antigo Testamento nas quais os Padres da Igreja 
sempre viram imagens da Igreja. 

Notas de Dom Henrique Soares da Costa 
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O Martírio 

Tertuliano 

Se passamos da morte para a vida (1Jo 3,14), ao passarmos da infidelidade para a fé, não nos 
admiremos se o mundo nos odeia. Com efeito, quem não tiver passado da morte para a vida, 
mas permanecer na morte, não pode amar aqueles que abandonaram a tenebrosa morada da 
morte, para entrar na morada feita de pedras vivas, onde brilha a luz da vida. Jesus deu a sua 
vida por nós (1Jo 3,16); portanto, também nós devemos dar a vida , não digo por ele, mas por 
nós, quero dizer, por aqueles que serão construídos, edificados, com o nosso martírio. 
Chegou o tempo, cristãos, de nos gloriarmos. Eis o que está escrito: E não só isso, pois nos 
gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância, a 
constância leva a uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança; e a 
esperança não decepciona. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo 
Espírito Santo (Rm 5,3-5). Se, à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, 
cresce também a nossa consolação por Cristo (2Cor 1,5), acolhamos com entusiasmo os 
sofrimentos de Cristo; e que eles sejam muitos em nós, se desejamos realmente obter a 
grande consolação reservada para todos os que choram. Talvez ela não seja igual medida para 
todos. Pois se assim fosse, não estaria escrito: à medida que os sofrimentos de Cristo crescem 
em nós, cresce também a nossa consolação. Aqueles que participam dos sofrimentos de 
Cristo, participarão também da consolação que ele dará em proporção aos sofrimentos 
suportados por seu amor. É o que nos ensina aquele que afirmava cheio de confiança: Assim 
como participais dos sofrimentos, participareis também da consolação (cf. 2Cor 1,7). Da 
mesma forma Deus fala através do Profeta: No momento favorável, eu te ouvi e no dia da 
Salvação, eu te socorri (cf. Is 49,8; 2Cor 6,2). Haverá, por acaso, tempo mais favorável do que 
esta hora, quando por causa do nosso amor a Deus em Cristo somos publicamente levados 
prisioneiros neste mundo, porém, mais como vencedores do que como vencidos? Na verdade, 
os mártires de Cristo, unidos a ele, destroçam os principados e as potestades, e com Cristo 
triunfam sobre eles. Deste modo, tendo participado de seus sofrimentos, também participam 
dos merecimentos que ele alcançou com a sua coragem heróica. Que outro dia de salvação 
haverá tão verdadeiro como aquele em que deste modo partireis da terra? Rogo-vos, porém, 
que não deis a ninguém motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja 
desacreditado; mas em tudo comportai-vos como ministros de Deus com grande paciência 
(cf. 2Cor 6,3-4), dizendo: E agora Senhor, que mais espero ? Só em vós eu coloquei minha 
esperança! (Sl 38,8). (Nn 41-42: PG 11, 618-619) (Séc. III) 
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Homilia aos Ricos 

São Basílio, o Grande 

Fonte 

Advertencia 

Por el comienzo y desarrollo de esta homilía, parece que acababan de leer el hecho que trae S. 
Mateo en los vers. 16-26 del capítulo XIX de su Evangelio y que traducimos a continuación 
para que más se aprecie el valor de esta verdadera joya oratoria: 

16. Y he aquí que acercándose uno (a Jesús) le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para 
alcanzar la vida eterna? 

17. Y él le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pues 
si quieres alcanzar la vida, guarda los mandamientos. 

18. Dícele: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: Aquello de: “‘no matarás, no cometerás adulterio, no 
hurtarás, no levantarás falso testimonio” 1. 

19. “Honra al padre y a la madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo” 2. 

20. Dícele el mancebo: Todo esto lo he guardado desde mi mocedad; ¿qué me falta aún? 

21. Díjole Jesús: Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres., y tendrás 
un tesoro en el cielo; y ven, y sígueme. 

22. Así que hubo oído el joven estas palabras, se marchó contristado, porque tenía muchos 
bienes. 

23. Y Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo que un rico difícilmente entrará en el 
reino de los cielos. 

24. Y os vuelvo a decir: Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja, que el que un 
rico entre en el reino de los cielos. 

25. Y cuando oyeron esto los discípulos se quedaron en gran manera pasmados, diciendo: 
¿Pues quién puede salvarse? 

26. Más mirándoles Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, pero todo es posible 
para Dios. 

1. Exod, XX, 13-17 y 12. 2. Lev. XIX, 18 

El joven rico 

No hace mucho que se nos habló de este joven 1, y el que escuchó con atención se acordará 
bien de lo que entonces se dijo. Y lo primero, que no es el mismo que aquel perito en la ley de 

http://www.mercaba.org/TESORO/BASILIO/homilia_a_los_ricos.htm�
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quien hace mención San Lucas 2. Aquel era un tentador, que hacía preguntas fingidas; mas 
este preguntaba con recta intención, aunque no escuchó con docilidad. Porque si hubiese 
preguntado por desprecio, no hubiese marchado triste con la respuesta del Señor. Por eso su 
carácter se nos presentaba como una mezcla, pues la escritura nos la muestra laudable en 
parte, y en parte desgraciadísimo y completamente desahuciado. Porque el conocer al que de 
veras es maestro y el dar este nombre al único y verdadero, despreciando la soberbia de los 
fariseos, la opinión de los juriconsultos y la turba de los escribas, esto era lo que se alababa. Y 
se aprobó también el que manifestase aquella solicitud por saber cómo alcanzaría la vida 
eterna. Pero el no haber grabado en su corazón los saludables consejos que escuchó de labios 
del verdadero maestro, el no haberlos puesto por obra, sino el que cegado por la pasión de la 
avaricia huyese triste; nos descubre toda su voluntad, no deseosa de seguir lo más provechoso, 
sino lo que a todos es más agradable. Esto prueba la inconstancia de su carácter y lo 
inconsecuente que era consigo mismo. ¿Le llamas maestro, y no haces lo que debe hacer un 
discípulo? ¿Confiesas que es bueno, y rechazas lo que te da? Porque el que es bueno, es a la 
vez comunicador de bienes. Le preguntas sobre la vida eterna, y muestras estar dado 
enteramente a los deleites de la vida presente. Mas, ¿qué consejo impracticable o pesado, o 
intolerable te propuso el Maestro? “Vende lo que tienes y dáselo a los pobres”1. Si te hubiera 
propuesto los trabajos de la agricultura, o los peligros del comercio, o cualquier otra molestia 
de las que acompañan a los que andan tras el dinero, se comprende que, llevando a mal el 
consejo, te retirases triste: pero si por un camino tan fácil, que no te había de costar trabajo o 
sudor alguno, promete hacerte heredero de la vida eterna, ¿por qué no te alegras de la 
facilidad de alcanzar tu salvación? ¿Por qué se apena tu corazón y te retiras triste, y te haces 
inútiles los trabajos que ya habías llevado a cabo? Porque si, como dices, ni has matado, ni has 
cometido adulterio, ni has hurtado, ni has levantado falso testimonio a nadie, haces 
infructuosa la diligencia que has puesto en observar esto, pues no quieres también cumplir lo 
demás, sólo con lo cual podrás entrar en el reino de Dios. Si el médico prometiese restituirte 
aquellos miembros que o por la naturaleza, o por alguna enfermedad tenías mutilados; no 
oirías esto con tristeza: y porque el gran médico de las almas quiere perfeccionarte a ti 
despojado de los principales bienes, no recibes el beneficio sino que lloras y te pones triste. 

No lo has guardado todo 

Manifiestamente, lejos estás de aquel precepto que manda amar a tu prójimo como a ti 
mismo 2 y falsamente atestiguas haberla guardado. Porque, mira, este mandamiento del 
Señor prueba que tú eres completamente ajeno a la verdadera caridad. Porque si era verdad lo 
que afirmaste, que habías cumplido desde tu juventud con el precepto de la caridad, y que 
habías dado a los demás lo que a ti mismo ¿de dónde, dime, te ha venido esta abundancia de 
riquezas? Pues el cuidado de los necesitados gasta las riquezas; pues cada uno ha de recibir un 
poco según su necesidad; y todos han de repartir igualmente sus bienes y gastarlos entre los 
pobres. 

Por eso el que ama al prójimo como a sí mismo, no posee más que su prójimo. Pero tú te 
presentas con muchas riquezas. ¿De dónde pues, te han venido sino de que has pospuesto a 
tus comodidades, el bienestar de muchos? De manera que cuanto más abundas en riquezas, 
tanto menor es tu caridad. Que si hubieses amado a tu prójimo, sin duda hubieras repartido 
con él tu dinero. Mas ahora tienes pegadas a ti las riquezas más estrechamente que los 
miembros del cuerpo, y cuando se separan de ti te duele lo mismo que si te cortasen la parte 
más principal de él. Si hubieras vestido al desnudo, si hubieras dado tu pan al hambriento, si 
hubieras abierto tus puertas al peregrino, si te hubieras hecho padre de los huérfanos, si te 
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hubieras compadecido del enfermo, ¿qué riquezas, dime, te costaría dejar? ¿Cómo habías de 
llevar a mal, dejar lo que te quedaba, si ya antes habías procurado distribuirlo a los 
necesitados? Además, a ninguno le cuesta dar su dinero en las ferias cuando por él se provee 
de otras cosas necesarias; y cuando por poco dinero se hace con alguna cosa de mucha estima, 
se alegra porque ha negociado con felicidad; y ¿tú te entristeces porque das oro y plata y 
riquezas; es decir, piedra y polvo, para poseer la vida eterna? 

¿En qué emplearás las riquezas? 

Mas ¿en qué emplearás la riqueza? ¿Te vestirás con precioso traje? Bástate una túnica de dos 
codos, y un solo manto puede satisfacer la necesidad de vestidos. ¿Gastarás tus riquezas en 
comidas? Un solo pan basta para saciar el vientre. Pues ¿por qué te entristeces? ¿Qué es lo 
que pierdes? ¿La gloria que nace de las riquezas? Si no buscases la gloria terrena, encontrarías 
la verdadera y resplandeciente gloria que te condujera al reino de los cielos. Pero el mismo 
poseer las riquezas es cosa deleitosa, aunque ningún provecho resulte de ella. Mas todos 
sabéis que el deseo de las cosas inútiles es irracional. Te parecerá increíble lo que voy a decir, 
y es más cierto que cualquier otra cosa. La riqueza, repartida de la manera que el Señor 
manda, suele durar; retenida, pasa a manos de otro. Si la guardas, no la poseerás; si la 
repartes, no la perderás. Porque, “La distribuyó, se la dio a los pobres; su justicia permanecerá 
para siempre” 4. Pero la mayor parte de los hombres apetecen la riqueza, no por los vestidos 
o alimentos, sino que ha discurrido el diablo el artificio de sugerir a los ricos mil ocasiones de 
gastar su dinero, hasta el punto de procurarse como necesario lo superfluo y lo inútil, y de no 
bastarle nada para los gastos que tienen premeditados. Dividen su riqueza para la necesidad 
presente y para la que vendrá; y separan una parte para ellos, y otra para sus hijos. Después 
dividenla también para diversas ocasiones que tengan de gastar. Escucha las cosas a que las 
destinan: Este dinero, dicen, usémoslo; este otro quede escondido. Lo destinado a nuestros 
usos, traspase los límites de la necesidad: esto gástese en la opulencia doméstica, aquello sirva 
para el fausto exterior; esto suministre gastos en abundancia al que tenga que hacer un viaje, 
aquello proporcione al que quede en casa una vida opípara y fastuosa; de suerte que me 
admiro de los gastos inútiles en que se piensa. Poseen innumerables carrozas: unas conducen 
los equipajes; otras, cubiertas de bronce y plata, les conducen a ellos mismos. Numerosos 
caballos, cuya raza se aprecia por la nobleza de los padres, como se hace entre los hombres. 
Unos llevan a estos voluptuosos a través de la ciudad, otros prestan sus servicios en la casa, 
otros en los viajes. Los frenos, los correajes, los collares: todo de plata, todo adornado con 
oro. Mantos de púrpura adornan a los caballos como a unos esposos; muchedumbre de 
mulos de distinto color: sus aurigas se suceden unos a otros, caminando unos delante, otros 
detrás. El número de los demás sirvientes es infinito y suficiente para toda clase de 
ostentación: mayordomos, despenseros, agricultores, peritos en todas las artes, tanto en las 
necesarias como en las deleitables y voluptuosas; cocineros, panaderos, coperos, cazadores, 
escultores, pintores, operarios de toda clase de placer. Manadas de camellos, unos para llevar 
cargas, otros para que anden por las selvas; multitud de caballos y de bueyes, rebaños de 
ovejas y de puercos; sus respectivos pastores; campos que no sólo basten para alimentar a 
todos estos, sino que aumenten aún con sus cosechas las riquezas; balneario en la ciudad; 
balneario en el campo; casas que brillan con mármoles de toda clase: unos de piedra frigias, 
otros de incrustaciones lacónicas o tesálicas; y de estas casas, unas calientan en invierno, otras 
refrescan en el verano. El pavimento adornado con variedad de piedrecitas; el oro reviste la 
techumbre. Los trozos de pared en que no hay incrustaciones, están adornados con flores 
pintadas. 
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Y, cuando distribuidas las riquezas en mil usos, sobran todavía: entonces las entierran y las 
guardan en sitios escondidos. – No sabemos lo que ha de suceder; a lo mejor nos sobrevienen 
necesidades inesperadas-. Tampoco sabes si has de necesitar el oro enterrado: lo que sabes 
como cierto es el castigo que merecen las costumbres inhumanas. Después que no puedes 
gastar el oro en un sin número de invenciones, lo ocultas debajo de la tierra. Locura increíble: 
cavar la tierra cuando el oro estaba en las minas; y volverlo a esconder en la tierra después de 
haberlo descubierto. Seas quien fueres el que entierras las riquezas; con ellas entierras tu 
corazón. Porque “donde está tu tesoro, dice la Escritura, allí está también tu corazón” 5. Por 
eso los mandamientos entristecen su corazón, porque les parece intolerable la vida, si no la 
emplean en gastos inútiles. Y lo que le sucede a este joven, sucede a los que le imitan; me 
parece semejante a lo que sucedería a un viajero que, arrastrado por el deseo de ver una 
ciudad, se dirigiese a ella apresuradamente; pero que, deteniéndose en las primeras hosterías 
de junto a la muralla, se abstuviese por la pereza de moverse un poco más, e hiciese inútil el 
trabajo que se había impuesto, privándose de ver las bellezas de la ciudad. Tales son los que 
quieren cumplir los demás mandamientos sin desprenderse de sus riquezas. A no pocos he 
conocido yo que ayunaban, que oraban, que gemían, que ejercitaban toda clase de piedad que 
no exige gasto alguno; pero que ni un óbolo daban a los pobres. ¿Qué les aprovecha a estos el 
ejercicio de las demás virtudes? Porque no les ha de recibir el reino de los cielos: pues “más 
fácil es, dice, que un camello entre por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino 
de los cielos” 6. Tan terminante es la sentencia, infalible el que la dice, pero raros los que la 
practican. -Mas, ¿cómo viviremos, me decís, si lo dejamos todo?- ¿Qué especie de vida habrá, 
si todos venden lo que tienen y se quedan sin más?- No me preguntéis cómo se entienden las 
órdenes establecidas. Sabe el legislador harmonizar lo imposible con la Ley. Tu corazón se 
pesa como en una balanza, para ver si se inclina a la verdadera vida o a las delicias presentes. 

Sed ricos, pero generosos con los pobres 

Conviene que ponderen los prudentes que el uso de las riquezas se les ha concedido para que 
sean los repartidores de ellas, no para gozar: deben alegrarse cuando se desprenden de ellas, 
como el que deja lo ajeno, y no llevarlo a mal como si perdiesen una cosa suya. ¿Por qué te 
afliges? ¿Por qué se exacerba tu corazón cuando oyes: “Vende lo que tienes?” Si hubieran de 
acompañarte tus bienes a la vida futura, ni aún así los habías de desear con tanto afán; pues 
los obscurecerán aquellos premios de allí; pero habiéndoles de dejar necesariamente aquí, 
¿por qué no sacamos de ellos la ganancia que se nos promete si los vendemos? Mas tú cuando 
das oro y compras un caballo, no te entristeces; ¿y cuando se trata de dar estas cosas 
perecederas para recibir por ellas el reino de los cielos, derramas lágrimas, rechazas al que te 
las pide y rehusas darlas inventando mil causas para tus gastos? 

¿Qué vas a responder al juez, tú que vistes a las paredes, y no vistes al hombre; que adornas a 
los caballos, y desprecias a tu hermano cubierto de harapos; que dejas que se pudra el trigo, y 
no alimentas a los hambrientos; que entierras el oro, y abandonas al oprimido? Y si te 
acompaña una esposa que también sea amante de las riquezas, la enfermedad se duplica: 
porque da más pábulo a las comodidades, aumenta el ansia de placeres y excita el aguijón de 
los caprichos vanos, pensando en hacerse con piedras preciosas, margaritas, esmeraldas y 
jacintos; forjando y entretejiendo oro; y aumentando la enfermedad con toda clase de 
vanidades. 

Y no se cuidan de esto alguna que otra vez, sino que de día y de noche están pensando en lo 
mismo. Y son innumerables los aduladores que van en pos, al servicio de sus apetitos: llaman 
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a tintoreros, a cinceladores en oro, a perfumistas, a tejedores, a bordadores. Y no le dejan a 
uno ni tiempo para respirar, por los continuos encargos que le dan. No hay riquezas que 
puedan satisfacer los caprichos de una mujer, ni aun cuando corriesen por los ríos: pues 
compran el ungüento que viene del extranjero lo mismo que si fuese aceite de la plaza. 
Añádanse a esto las flores marítimas, la púrpura, las plumas de ave, y la lana más abundante 
que la de las ovejas. El oro ensartando piedras de inmenso precio adorna sus frentes y sus 
cuellos, está incrustado en sus cinturones, y ata sus manos y sus pies; porque las mujeres 
avaras de oro, se gozan de atarse con esposas, con tal que sea de oro lo que las ata. Pues 
¿cuando cuidará de su alma el que está al cuidado de los caprichos de una mujer? Así como 
los turbiones y las tempestades hunden los navíos que están podridos, así también las 
perversas inclinaciones de las mujeres, sumergen las almas débiles de sus esposos. Pues 
distribuyéndose entre el marido y la mujer las riquezas en tantos usos, venciéndose 
mutuamente en la invención de nuevas vanidades, no es extraño que ninguna oportunidad 
tengan de mirar por los extraños. Si oyes: “Vende lo que tienes, y dalo a los pobres” para que 
tengas provisión durante el viaje a la felicidad eterna, te marchas tristes; pero si oyes: da 
dinero a las mujeres derrochadoras, dáselo a los cinceladores, a los escultores, a los que 
trabajan en piedras, a los pintores; entonces te alegras como si con tu dinero alcanzaras cosa 
más preciosa. ¿No ves estas murallas derruidas por la acción del tiempo, cuyos restos se 
levantan como escollos alrededor de toda la ciudad? ¡Cuántos pobres había en la ciudad 
cuando se construyeron, quienes por trabajar en ellas eran despreciados por los ricos de 
entonces! Y ¿dónde está el espléndido aparato de las obras? ¿Dónde, aquél tan alabado por la 
magnificencia de estas cosas? (*). ¿No han desaparecido y venido los muros a tierra lo mismo 
que los que hacen los niños con arena: mientras que está en el infierno aquel a quien ahora le 
pesará del empeño que puso en cosas vanas? Ensancha tu corazón: los muros grandes o 
pequeños cubren la misma necesidad. Cuando entro en la casa de un hombre vanidoso y que 
hasta el fin de su vida no acaba de enriquecerse, y veo su morada brillar con toda clase de 
adornos; veo que para él no hay cosa más estimable que lo visible, pues hermosea las cosas 
inanimadas y tiene sin adornar su alma. Dime, ¿qué utilidad mayor te proporcionan los 
lechos de plata, las mesas de plata, los asientos y sillas de marfil, si por usar tales cosas no 
llegan las riquezas a los pobres que se agolpan a tus puertas, lanzando toda clase de gemidos 
dignos de toda compasión? Y tú les niegas la limosna y dices que no puedes socorrer a los 
pordioseros. Juras con tu lengua que no puedes, pero tu mano te contradice; porque aunque 
ella calle, pregona tu mentira el anillo que brilla a vista de todos. ¿A cuántos puedes sacar de 
sus deudas con un solo de tus anillos? ¿Cuántas casas puedes levantar que están en ruinas? 
Una sola arca de aquellas en que guardas tus vestidos, basta para vestir a todo el pueblo, que 
está aterido de frío; y, sin embargo, sufres que el pobre se vaya sin nada, sin temer el justo 
castigo del juez. No te compadeciste, no se te compadecerá; no abriste tu casa, se te cerrará el 
reino de los cielos; no diste pan, no recibirás la vida eterna. 

La sed de riquezas es insaciable 

Pero te llamas pobre a ti mismo; convengo contigo en ello, porque pobre es el que necesita 
muchas cosas. Mas a vosotros os hace necesitar muchas cosas vuestra insaciable avaricia. Te 
esfuerzas por amontonar diez talentos encima de otros diez: reunidos veinte, apeteces otros 
tantos, y lo que vas amontonando no satisfacen tu avaricia, sino que la enciende. Como para 
los ebrios el tener junto a sí vino es ocasión para beber, así los que acaban de hacerse ricos 
después de adquirir muchas cosas desean aún más, alimentando su enfermedad a la vez que 
amontonan y produciéndoles sus ansias un efecto contrario al que ellos buscan. Porque no les 
alegran tanto los bienes presentes, con ser tan abundantes, cuanto les entristecen los que les 
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faltan, o mejor dicho, los que ellos creen que les faltan; de suerte que siempre está su ánimo 
preocupado, luchando por adquirir más. Cuando habían de alegrarse y estar en paz por ser 
más ricos que muchos, se amargan y se entristecen de que haya alguno que otro más rico que 
les supere. Cuando alcanzan a uno de estos ricos enseguida se esfuerzan por igualar a otro 
que lo es más; y cuando alcanzan también a este pasan su emulación a otro. Como los que 
suben una escalera tienen siempre un pie levantado para ponerle sobre el banzo que sigue y 
no se detienen hasta que llegan al último; así estos no cesan de apetecer el poder hasta que, 
subidos a lo alto, se estrellan desde lo más alto de la desgracia. Al ave seléucida (*) la hizo el 
Criador del universo insaciable para bien de los hombres; pero tú haces insaciable tu corazón 
para mal de muchos. Cuanto ve la vista, tanto apetece el avaro. “No se saciará el ojo viendo” 7, 
ni se saciará el avaro recibido. “El infierno nunca dijo basta” 8 ni el avaro dijo jamás basta. 
¿Cuándo vas a usar de las cosas presentes? ¿Cuándo gozarás de ellas, si siempre te detiene el 
trabajo de adquirir más? “¡Ay de los que añaden a una casa otra casa, y juntan un campo con 
otro campo para quitar algo a su prójimo!” 9 ¿Qué es lo que tú haces? ¿No das mil excusas 
para despojar a tu prójimo? Me hace sombra la casa del vecino, es un alborotador, alberga a 
los vagabundos; y trayendo otros pretextos, exagerándolos y pregonándolos, revolviéndolos 
siempre y molestando, no para hasta obligarle a irse a otro sitio. ¿Qué fue lo que mató al 
israelita Nabután? ¿No fue la avaricia de Acab que apetecía su viña? 10. El avaro es mal 
vecino en la ciudad, mal vecino en el campo. Conoce el mar sus términos; respeta la noche los 
límites que tanto tiempo ha le fueron señalados; pero el avaro no respeta el tiempo, no conoce 
el término, no cede al orden de sucesión, imita la violencia del fuego; todo lo invade, todo lo 
devora. Y como los ríos nacidos de un pequeño principio crecen de una manera increíble con 
los afluentes que poco a poco se les juntan, y arrastran en su violenta corriente todo lo que 
encuentran a su paso; así también los avaros cuando suben a gran poder, después que han 
recibido mayor fuerza para hacer injusticias de aquellos a quienes ya han dominado, reducen 
a la esclavitud a los demás, viniendo a aumentar el número de los antes injuriados; y el 
aumento de poder es para ellos ocasión de mayor maldad. Porque los primeros que recibieron 
el daño ayudándoles contra su voluntad, infieren también a otros, perjuicios y agravios. 
Porque ¿a qué vecino, a qué doméstico, a quién que tenga trato con ellos no atraen? Nada 
resiste a la fuerza de las riquezas; todo cede ante la tiranía; ante el poder todo se estremece: 
pues cada uno de los que han sido injuriados, más cuenta tiene con que no le venga algo peor, 
que de vengarse de lo que ha padecido. Conduce las yuntas de bueyes, ara, siembra, recoge la 
cosecha que no le pertenece. Si te opones, vienen las heridas; si te quejas, eres reo, porque 
injuriaste; serás contado entre los esclavos, habitará la cárcel: preparados están los 
calumniadores para poner en peligro tu vida. Te tendrás por bien librado si, dando algo más, 
te ves libre de estas molestias. 

Quisiera que respirases un poco de la injusticia de estas obras y se aquietasen tus 
pensamientos, para que ponderaras a donde va a parar el deseo de estas cosas. Tienes tantas 
yugadas de tierra arable: otras tantas de tierra para plantar árboles: montes, campos, selvas, 
ríos, prados. Y después de esto ¿qué? ¿No te esperan sólo tres codos de tierra? ¿No bastará 
para guardar tu cuerpo miserable, el peso de unas pocas piedras? ¿Para qué trabajas? ¿Por qué 
obras perversamente? ¿Por qué recoges con tus manos cosas infructuosas? Y ojalá fueran 
infructuosas, y no materia para el fuego eterno. ¿No despertarás de esta embriaguez? ¿No 
recobras tus sentidos? ¿No vuelves en ti? ¿No pondrás delante de tus ojos el juicio de Cristo? 

¿Qué responderás el día del juicio? 
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¿Qué excusa vas a traer cuando aquellos a quienes has injuriado te rodeen y griten contra ti 
delante del juez eterno? ¿Qué harás? ¿qué abogados llevarás? ¿Qué testigos sacarás? ¿Cómo 
sobornarás al juez a quien con ningún artificio se le puede engañar? No hay allí oradores, no 
hay allí palabras persuasivas que puedan echar por tierra la verdad del juez. No te acompañan 
los aduladores, ni las riquezas, ni el fausto de la dignidad; abandonado de los amigos, 
abandonado de los protectores, sin patrocinio, sin defensa, te encontrarás cubierto de 
vergüenza, triste, cabizbajo, solo, sin libertad y sin confianza para hablar. A donde quiera que 
vuelvas los ojos, encontrarás argumentos claros y patentes de tus crímenes: por un lado las 
lágrimas del huérfano, por otro los gemidos de la viuda, de otra parte los mendigos 
abofeteados por tu misma mano, los esclavos que mataste, los vecinos a quienes provocaste a 
ira: todo se levantará contra ti: te rodeará la multitud perversa de tus malas obras. Porque, 
como sigue la sombra al cuerpo, acompañan a las almas los pecados, reflejando claramente las 
obras. 

Por eso allí no vale negar: cerrará su boca aún el más desvergonzado. Las mismas obras de 
cada uno, sin hablar, pero apareciendo tales cuales nosotros las hicimos, harán de testigos. 
¿Cómo podré poner delante de tus ojos aquellas cosas terribles? Si es que por ventura oyes, si 
te conmueves, acuérdate de aquel día en el cual “se revelará la ira de Dios desde el cielo” 11; 
acuérdate de la gloriosa venida de Cristo, cuando “los que hayan obrado bien se levantarán a 
la resurrección de la vida, y los que mal, a la resurrección del juicio” 12. Entonces será la 
vergüenza eterna para los pecadores “y la emulación del fuego que ha de devorar a los 
enemigos” 13. Cáusete esto tristeza; no te moleste el precepto. ¿Cómo te lloraré? ¿Qué diré? 
¿No deseas el reino de los cielos? ¿No temes el infierno? ¿Dónde encontraré la salud para tu 
alma? Porque si no te horrorizan los tormentos, si no te estimula el premio, estoy hablando a 
un corazón de piedra. 

Inutilidad de las riquezas 

Mira, hombre, la naturaleza de las riquezas. ¿Por qué admiras tanto el oro? Piedra es el oro, 
piedra la plata, piedra la margarita, piedra cada una de las piedras: el crisólito, el berilo, el 
ágata, el jacinto, la amatista, el jaspe. Y estas son la flor de las riquezas; de las cuales tú, unas 
las guardas y escondes, ocultando en la obscuridad del resplandor de las piedras, y otras las 
llevas contigo gloriándote del brillo de estas cosas preciosas. Dime, ¿de qué te sirve ceñir tu 
mano con piedras resplandecientes? ¿No te avergüenzas de desear las piedras, como las 
mujeres embarazadas? Porque estas las devoran, y tú hasta tal punto apeteces la preciosidad 
de las piedras, que anhelas con ansia las de sardonio, las de jaspe y las amatistas. ¿Cuál de 
estas que más adornan los vestidos te pudo añadir un día más de vida? ¿A quien perdonó la 
muerte, porque fuese rico? ¿De quién huyó la enfermedad, por sus riquezas? ¿Hasta cuándo 
va a estar siendo el oro lazo de las almas, anzuelo de la muerte, astucia del pecado? ¿Hasta 
cuándo van a ser las riquezas causa de la guerra; por la cual se templan las armas y se aguzan 
las espadas? 

Daños que traen las riquezas 

Por las riquezas desconocen los parientes la naturaleza; los hermanos se miran con ojos 
criminales; por la riqueza alimentan los desiertos a los homicidas, el mar a los piratas, las 
ciudades a los sicofantas. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién el urdidor de falsas 
acusaciones? ¿Quién engendra el perjuro? ¿No es la riqueza? ¿No es la pasión por el oro? 
¿Qué es lo que hacéis, hombre? ¿Quién ha convertido en lazos contra vosotros lo que es 
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vuestro? Es auxilio para vivir. Que no han sido dadas las riquezas como incentivos para el 
mal. Son redención del alma: no ocasión de perdición. -Pero es necesaria la riqueza por los 
hijos-. Este es un especioso pretexto de la avaricia; porque os escudáis con vuestros hijos, y 
entretanto satisfacéis vuestro corazón. No pongáis por excusa a un inocente: tiene señor 
propio, y propio conservador: de otro recibió la vida; de ese mismo espera los auxilios de la 
vida. ¿Acaso los Evangelios no se han escrito para los casados? “Si quieres ser perfecto, vende 
lo que tienes y dáselo a los pobres” 14. Cuando pediste al Señor una prole numerosa, cuando 
le rogaste que te hiciese padre de muchos hijos; ¿añadiste por ventura: “Dame hijos para 
violar los mandamientos; dame descendencia para no entrar en el reino de los cielos”? 
Además, ¿quién será responsable de la voluntad del hijo, de que ha de usar convenientemente 
de lo que le entreguen? Porque la riqueza es para muchos medio para la deshonestidad. ¿No 
has oído al Eclesiastés que dice: “Vi una grave enfermedad: las riquezas que para él 
guardaban, para su mal?” 15. Y en otra parte: “Lo dejo a mi sucesor, y ¿quién sabe si será 
sabio o necio?” 16. Mira, pues, no sea que habiendo amontonado con tantos sudores la 
riqueza, dispongas para otros materia de pecado y después seas atormentado con doble pena 
por las iniquidades que tú hiciste, y por las que hizo el otro ayudado por ti. ¿No es más 
pariente tuya tu alma que todos tus hijos? ¿No está unida a ti más estrechamente que todo lo 
demás? Pues es la primera, dala la principal parte de tu herencia, proporciónala socorro 
abundante para que viva, y reparte después la herencia entre los hijos. Muchas veces, hijos 
que nada recibieron de sus padres, se hicieron con casa: mas si una vez desprecias tu alma, 
¿quién tendrá compasión de ella? 

Esto lo he dicho para los padres. Los que no tienen hijos ¿qué buena excusa nos traen de su 
tacañería? -No vendo lo que tengo no se lo doy a los pobres, por los necesarios usos de la 
vida-. Luego el Señor no es tu maestro, ni rige tu vida el Evangelio: sino que tú te das la ley a 
ti mismo. Mira el peligro a que te expones, si así raciocinas. Porque si el Señor nos mandó 
esto como cosa necesaria, y tú lo rechazas como imposible, ninguna otra cosa haces sino decir 
que eres más prudente que el legislador. Pero dices: después que haya gozado de las riquezas 
durante toda mi vida, haré herederos de ellas a los pobres, y en las tablas públicas y en mi 
testamento, les declararé señores de ellas. Cuando no estarás entre los hombres, ¿entonces te 
harás humanitario? Cuando te vea muerto, ¿te llamaré amante de tu hermano? Se deberán 
muchas gracias a tu munificencia, porque estando tendido en el sepulcro y convertido en 
tierra, fuiste por fin liberal y magnánimo en tus gastos. 

Si no lo haces ahora no lo harás cuando mueras 

Dime, ¿de qué tiempo vas a pedir premio, del que viviste, o del que siguió a la muerte? Mas el 
tiempo que viviste lo pasaste dado a los deleites de la vida, y no tolerabas la vista de un pobre. 
Y después de muerto ¿qué hiciste? ¿a qué obras se debe el premio? Muestra tus obras y pide la 
recompensa. Ninguno hace negocio acabadas ya las ferias; ni es coronado el que se acerca 
después de la lucha; ni se adquiere la fama de valiente después de terminada la guerra. Pues 
tampoco después de la vida hay ocasión de ejercitar la caridad. Prometes ser bienhechor con 
la tinta, y con las tablas. ¿Quién te anunciará la hora de tu partida? ¿Quién te responderá de 
la manera que has de morir? ¡Cuántos han sido arrebatados por una repentina desgracia, sin 
que ni siquiera pudiesen pronunciar una palabra? ¡A cuántos les ha faltado el sentido por la 
fiebre! ¿A qué aguardas, pues; a esa hora en la que probablemente no serás dueño de ti? 
Cuanto todo será obscura noche, en la pesadez de la enfermedad y el desamparo de todos; y 
preparado el que acecha tu hacienda; ordenándolo todo a favor suyo y haciendo mudas tus 
determinaciones. Entonces, volviendo a una y otra parte los ojos y viendo la soledad que te 
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rodea, conocerás por fin tu locura. Llorarás entonces tu necedad en haber diferido el 
cumplimiento del precepto para aquel instante, cuando tu lengua atada y tu mano trémula 
por el estertor no pueden revelar tus deseos ni por palabras ni por escrito. Y aunque todo 
estuviese escrito con claridad y tu voz lo pregonase a todo el mundo, una sola letra 
interpuesta, puede trastocar tu determinación: un sello falso, dos o tres perversos testigos, 
pondrán tu hacienda en manos de otros. 

Pues ¿por qué te engañas a ti mismo usando ahora tus riquezas para los goces de la carne, y 
prometiendo para más adelante lo que no estará en tu poder? Depravada determinación, 
como queda, aclarado por lo dicho. -Vivo, gozaré de las delicias; muerto, cumpliré con el 
precepto-. Te dirá Abraham: “Recibiste tus bienes en tu vida” 17. No cabe por el camino 
angosto y estrecho, si no dejas la mole de las riquezas. Saliste cargado con ellas, pues no las 
arrojaste como se te ordenó. Mientras viviste, te preferiste al precepto; muerto y podrido, 
antepusiste el precepto a los enemigos. Porque para que no reciba nada fulano, dices, que lo 
reciba el Señor. Y esto ¿cómo lo llamaremos? ¿venganza de tus enemigos o amor al prójimo? 
Lee tu testamento. -Quisiera aún vivir y gozar de mis bienes-. Gracias, pues, a la muerte, no a 
ti. Porque si fueses inmortal, no te habrías acordado de los mandamientos. 

De Dios nadie se burla 

“No os equivoquéis; de Dios nadie se burla” 18. No se presenta al altar cosa muerta: trae una 
víctima viva: No se admite al que ofrece de lo que le sobra. Y tú ofreces al bienhechor que te 
lo dio, lo que te ha sobrado de toda tu vida. Si no te atreves a dar las sobras de tu mesa a unos 
huéspedes ilustres y nobles, ¿cómo quieres que Dios se aplaque con las sobras de tu vida? 
Ved, ricos, el fin a donde lleva la avaricia, y dejad de amar las riquezas. Cuanto más ames las 
riquezas, menos debes dejar de lo que posees. Tórnalo todo para ti, llévalo todo, no dejes tus 
riquezas a los extraños. Tal vez ni te enterrarán tus domésticos con ornato fúnebre; sino que 
te negarán las exequias, deseosos de agradar a tus herederos. Tal vez se volverán entonces sus 
lenguas contra ti. -Es una necedad, dirán, adornar a un muerto y enterrar con mucho gasto a 
uno que ya nada siente-. ¿No es mejor que los que quedamos nos adornemos con sus 
magníficos y espléndidos vestidos y no dejarlos que se pudran a la vez con el cadáver? 

¿Qué sacamos con levantar un suntuoso monumento y hacer una elegante sepultura y un 
gasto inútil? Mejor será emplear todo esto en los usos de la vida. -Esto dirán, y se vengarán de 
tu severidad ; y entregarán tus bienes a tus sucesores-.Hazte por lo tanto a ti mismo las 
honras fúnebres. Hermosa sepultura es la piedad. Marcha vestido con todas tus cosas; haz de 
tus riquezas un adorno propio; tenlas contigo. Cree al buen consejero que te ama, Cristo, que 
se hizo pobre por nosotros, para que nos enriqueciésemos con su pobreza 19; que se entregó 
a sí mismo por precio de nuestra redención 20. Obedezcámosle como a sabio y conocedor de 
lo que nos conviene, sufrámosle como a amador nuestro, seámosle agradecidos como a 
bienhechor. Sigamos sin vacilar lo que se nos ha mandado, para que seamos herederos de la 
eterna vida, que está en Jesucristo, al cual sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 
Amén. 

…………………… 

Notas 

1. Mat. XIX, 16. 
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2. Matth. XIX, 21. 

3. Matth. XIX, 19-20. 

4. Psal. CXI, 9. 

5. Mat. VI, 21. 

6. Luc. XVIII, 25. 

(*) Parece referirse aquí San Basilio a Tiberio; quien, en el año 18, convirtió la Capadocia en 
provincia romana e hizo de Cesárea su capital. 

7. Eccl. I, 8. 

8. Prov. XXVII, 20. 

9. Isa. V, 8. 

10. III. Reg. XXI.(*) Es una especie de tordo de gran tamaño, que se mantiene de langostas y 
otros insectos: llámase en algunas regiones zorzal. 

11. Roman. I, 18. 

12. Joan., V, 29. 

13. Hebr. X, 27. 

14. Math. XIX, 21. 

15. Eccl. V, 12. 

16. Eccl. II, 18 y 19. 

17. Luc. XVI, 25. 

18. Gal. VI, 7. 

19. II Cor. VIII, 9. 

20.1 Tim. lI, 6. 
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A Semente de todos é Cristo 

San Ambrosio de Milán  

Comentario sobre el salmo 43 

Hay quienes están destinados a ser ovejas de matanza. Entre éstos está nuestro buen Señor 
Jesucristo que se ha convertido en el cordero de nuestro banquete. ¿Cómo?, me preguntas. 
Escucha: ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo. Piensa además cómo nuestros 
antepasados descuartizaban el cordero y lo comían, en figura de la pasión del Señor Jesús, de 
quien todos los días nos nutrimos en el sacramento. Por este Cordero, también aquéllos se 
convirtieron en ovejas de matanza. 

Ahora bien: los santos no sólo no deben temer este suculento banquete: han de hambrearlo. 
De otra suerte no es posible llegar al reino de los cielos, pues el mismo Señor dijo: Si no 
coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis la vida eterna. Queda, pues, demostrado 
que nuestro Señor es comida, es banquete y alimento de los comensales, como él mismo dijo: 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. 

Y para que sepas que todo esto se hizo por nosotros y por eso bajó él del cielo, de él dijo san 
Pablo: Todos nosotros somos un solo pan. No tengamos miedo por haber sido hechos ovejas 
de matanza. Pues lo mismo que la carne y la sangre del Señor nos han redimido, así también 
Pedro soportó muchas cosas por la Iglesia. Y lo mismo hicieron san Pablo y los demás 
apóstoles, al ser apaleados, lapidados, arrojados a la cárcel. Sobre aquella tolerancia de los 
sufrimientos y la valentía en arrostrar los peligros fue fundado el pueblo del Señor, y la Iglesia 
logró una nueva expansión al encaminarse los demás, presurosos, al martirio viendo que 
aquellos sufrimientos no sólo no mermaron un ápice la fortaleza de los apóstoles, antes bien 
esta breve vida les deparó la inmortalidad. 

Es lo que demuestra asimismo el siguiente versículo del salmo, pues dijeron: Y nos has 
dispersado por las naciones. Los apóstoles en efecto fueron enviados a los pueblos y se 
dispersaron por las naciones lo mismo que los santos profetas, para que de aquella dispersión 
nacieran ubérrimos frutos. Al igual que nuestro Señor Jesucristo cayó cual grano en la tierra y 
murió, para poder dar mucho fruto, de igual modo se dispersaron los santos apóstoles, para 
llevar la buena semilla a las naciones, para que a ejemplo suyo germinase el fruto entre los 
pueblos. Finalmente, la Escritura nos asegura que el Señor dijo: Os he destinado para que 
vayáis y deis fruto abundante, y vuestro fruto dure. 

Así pues, nuestro Señor Jesucristo se presentó como simiente, según lo dicho a Abrahán: Y a 
tu descendencia, que es Cristo. Cristo es, pues, la semilla de todos. Por eso aceptó caer en 
tierra y ser desparramado, para transformar nuestra condición humilde, según el modelo de 
su condición gloriosa. Esta semilla de salvación germinó en beneficio de todos los hombres: 
partiendo de él y transfigurados a su imagen, los santos apóstoles fueron enviados —como 
otras tantas semillas—, a diversas regiones y aventados, para que las gentes, congregadas en el 
campo de la Iglesia, resplandecieran con frutos diversos en todo el orbe de la tierra. Fueron 
aventados para producir nuevos frutos y ser más tarde recogidos en los graneros de la Iglesia 
cual trigo nuevo. 
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Comentário ao Salmo 116 

Santo Efrém 

Como poderá a minha harpa, Senhor, 
deixar de te louvar? Como poderia 
ensinar a infidelidade à minha língua? 
O teu amor deu confiança à minha confusão 
mas a minha vontade ainda é ingrata . 

É justo que o homem reconheça 
a tua divindade, é justo 
que os seres celestiais louvem 
a tua humanidade; 
os seres celestiais surpreenderam-se 
ao verem como te aniquilaste 
a ti mesmo, e os seres terrestres 
admiraram-se ao verem 
como te exaltaste a ti próprio 
 
 
(A Harpa do Espírito, Roma 1999, pp. 26-28). 
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Bodas de Caná 

Santo Efrém 

Fonte 

Jesus, tu foste enviado a uma festa 
de núpcias de outrem, dos esposos de Caná; 
aqui, ao contrário, é a tua festa, pura e bela: 
alegra os nossos dias, porque também  
os teus hóspedes, Senhor, precisam 
dos teus cânticos: deixa que a tua harpa 
preencha tudo! A alma é a tua esposa 
o corpo é o teu quarto nupcial, 
os teus convidados são os sentidos  
e os pensamentos. E se um só corpo é para ti 
uma festa de núpcias, toda a Igreja 
constitui o teu banquete nupcial!  

(Inni sulla fede, 14, 4-5: op. cit., pág. 27) 
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Como surgem as heresias 

Cipriano de Cartago 

A origem de onde nasceram freqüentemente e continuam nascendo as heresias é a seguinte: 
há mentes perversas e sem paz, que, discordando em sua perfídia, não podem suportar a 
unidade. O Senhor, por seu lado, respeita a liberdade do arbítrio humano, permite e tolera 
que isto aconteça, a fim de que o crisol da verdade purifique os nossos corações e as nossas 
mentes, e, na provação, resplandeça com luz inequívoca a integridade da fé. O Espírito Santo 
nos previne, por meio do Apóstolo: “Convém que haja heresias para que entre vós se tornem 
manifestos os que resistem à prova” (1Cor 11,19). Assim, aqui mesmo, antes do dia do juízo, 
são divididas as almas dos justos e dos perversos e as palhas são separadas do trigo.Esses são 
os que, por própria iniciativa e sem chamamento divino, se põem a encabeçar temerários 
grupinhos. Contra toda a lei da ordenação, se constituem superiores e, sem que ninguém lhes 
dê o episcopado, se atribuem a si mesmos o nome de bispos. A eles faz alusão o Espírito 
Santo, no Salmo, falando dos que estão sentados em cátedras de pestilência, porque são peste 
infecciosa da fé. Mestres na arte de corromper a verdade, eles enganam com bocas de 
serpente, vomitando de suas línguas pestilentas peçonhas mortíferas. Os seus discursos 
brotam como chaga cancerosa, o trato com eles deixa no fundo de cada coração um veneno 
mortal. 
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Exortação à Conversão 

Clemente de Alexandria 

Fonte 

Los filósofos y el conocimiento de Dios. 

Sobre mí se lanza la avalancha de filósofos, como fantasma acompañado de huéspedes divinos 
con sombras extrañas, contando sus mitos como cuentos de vieja. Lejos de mí aconsejar a los 
hombres que presten oído a tales discursos: ni siquiera a nuestros propios pequeños cuando 
lloriquean, como suele decirse, acostumbramos a contarles tales fábulas para apaciguarlos, 
pues tememos que con ellas creciera la impiedad que predican estos supuestos sabios, que en 
realidad no conocen de la verdad más que un niño. En nombre de la verdad, ¿por qué me 
muestras a los de tu fe arrastrados por el ímpetu violento en un torbellino sin orden? ¿Por 
qué me llenas la vida de vanas imágenes, pretendiendo que son dioses el viento y el aire y el 
fuego y la tierra y las piedras, la madera y el hierro, llamando dioses al mismo mundo, las 
estrellas, los astros errantes? En realidad vosotros sois hombres errantes, con astrología de 
charlatanes, que no es astronomía, sino palabrería sobre las estrellas. Yo busco al Señor de los 
vientos, al dueño del fuego, al creador del mundo, al que da su luz al sol: busco a Dios, no las 
obras de Dios. 

¿Qué ayuda me das tú para esta búsqueda? Porque no he llegado a descartarte absolutamente. 
¿Me das a Platón? Bien. Dime, Platón: ¿Cómo hallaremos la huella de Dios? «Es trabajoso 
encontrar al padre y hacedor de este universo; y aunque uno lo encontrara, no podría 
manifestarlo a todos» (Tim 28c). Y esto, ¿por qué?, en nombre de Dios. «Porque es 
absolutamente inefable» (Carta VlI, 341c; cf. Ley. 821a). Platón, has llegado ciertamente a 
tocar la verdad, pero no has de cejar. Emprende conmigo la búsqueda del bien. Todos los 
hombres, y de manera particular los que se dedican al estudio, están empapados de ciertas 
gotas de origen divino. Por esto, aun sin quererlo, confiesan qué Dios es uno, imperecedero e 
inengendrado, que está en cierto lugar superior sobre la bóveda del cielo, en su observatorio 
propio y particular en el que tiene su plenitud de ser eterno (cf. Tim. 52a; Fedr. 247c; Polít, 
272e). Dice Eurípides (fr. 1129): «Dime, ¿cómo hay que imaginarse a Dios? Es el que, sin ser 
visto, lo ve todo.» En cambio, me parece que Menandro se equivocó cuando dijo (fr. 609): 
«Oh Sol, hemos de adorarte como el primero de los dioses, pues por ti los otros dioses 
pueden ver.» No es el sol el que nos mostrará jamás al dios verdadero, sino el Logos, 
saludable sol del alma, que al surgir interiormente en la profundidad de nuestra mente es el 
único capaz de iluminar el ojo del alma (cf. Plat. Rep. Vl1, 533d)… 

Platón se refiere a Dios con palabras enigmáticas, de la siguiente manera: «Todas las cosas 
están alrededor del rey de todas las cosas, y esto es la causa de todo lo que es bello» (Carta II, 
312e). ¿Quién es el rey de todas las cosas? Dios, que es la medida de la verdad de los seres. 
Ahora bien, así como el objeto que es medido es abarcado por la medida, así la verdad queda 
medida y abarcada por el techo de conocer a Dios. Dice Moisés, hombre en verdad santo: 
«No tendrás en tu saco un peso y otro peso, uno grande y otro pequeño, ni tendrás en tu casa 
una medida grande y otra pequeña, sino que tendrás un peso verdadero y justo» (Dt 25, 13-
15; cf. Fil. de Somn. II, 193ss): es que él supone que Dios es el peso y la medida y el número 
de todas las cosas. Las imitaciones injustas e inicuas están escondidas en casa en el saco, que 
es como decir en la inmundicia del alma. Pero la única medida justa es el único Dios 
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verdadero, que, siempre igual a si mismo y siempre de la misma manera mide y pesa todas las 
cosas, pues, como en una balanza, abarca todas las cosas de la naturaleza, y las mantiene en 
equilibrio. Según un relato antiguo, «Dios tiene en su mano el principio y el fin y el medio de 
todas las cosas, y se dirige directamente a su fin, avanzando según la naturaleza de cada una. 
Le acompaña siempre la justicia, vengadora de los que dejan de cumplir la ley de Dios» (Orac. 
Sibil. 3, 586-8; 590-4). 

Ahora bien, Platón: ¿De dónde te viene esta alusión a la verdad? ¿Quién te proporciona la 
abundancia de razones con las que vaticinas la religión? Las razas bárbaras, dice, tienen más 
sabiduría que éstas (cf. Fedr. 78a; id. en Clem Strom. I, 15,66,3). Aunque quieras ocultarlos, 
conozco a tus maestros. Aprendes la geometría de los egipcios; la astronomía de los 
babilonios; tomas de los tracios los encantamientos saludables, y aprendes mucho de los 
asirios. Pero en lo que se refiere a las leyes verdaderas y a las opiniones acerca de Dios, has 
encontrado ayuda en los mismos hebreos…14 

«Fides quaerens intellectum.» 

Afirmamos que la fe no es inoperante y sin fruto, sino que ha de progresar por medio de la 
investigación. No afirmo, pues, que no haya que investigar en absoluto. Está dicho: «Busca y 
encontrarás» (cf. Mt 7, 7; Lc 12, 9)… Hay que aguzar la vista del alma en la investigación, y 
hay que purificarse de los obstáculos de la emulación y la envidia, y hay que arrojar 
totalmente el espíritu de disputa, que es la peor de las corrupciones del hombre… Es evidente 
que el investigar acerca de Dios, si no se hace con espíritu de disputa, sino con ánimo de 
encontrar, es cosa conducente a la salvación. Porque está escrito en David: «Los pobres se 
saciarán, y quedarán llenos, y alabarán al Señor los que le buscan: su corazón vivirá por los 
siglos de los siglos» (Sal 21, 27). Los que buscan, alabando al Señor con la búsqueda de la 
verdad, quedarán llenos con el don de Dios que es el conocimiento, y su alma vivirá. Porque 
lo que se dice del corazón hay que entenderlo del alma que busca la vida, pues el Padre es 
conocido por medio del Hijo. Sin embargo no hay que dar oídos indistintamente a todos los 
que hablan o escriben… «Dios es amor» (1 Jn 4, 16), y se da a conocer a los que aman. 
Asimismo. «Dios es fiel» (I Cor 1, 9; 10, 13), y se entrega a los fieles por medio de la 
enseñanza. Es necesario que nos familiaricemos con él por medio del amor divino, de suerte 
que habiendo semejanza entre el objeto conocido y la facultad que conoce, lleguemos a 
contemplarle; y así hemos de obedecer al Logos de la verdad con simplicidad y puridad, como 
niños obedientes… «Si no os hiciereis como esos niños, no entraréis en el reino de los cielos» 
(Mt 18, 3): allí aparece el templo de Dios, construido sobre tres fundamentos, que son la fe, 
la esperanza y la caridad… 15 

La gnosis-cristiana. 

La gnosis es, por así decirlo, un perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre, que se 
realiza plenamente por medio del conocimiento de las cosas divinas, confiriendo en las 
acciones, en la vida y en el pensar una armonía y coherencia consigo misma y con el Logos 
divino. Por la gnosis se perfecciona la fe, de suerte que únicamente por ella alcanza el fiel su 
perfección. Porque la fe es un bien interior, que no investiga acerca de Dios, sino que confiesa 
su existencia y se adhiere a su realidad. Por esto es necesario que uno, remontándose a partir 
de esta fe y creciendo en ella por la gracia de Dios, se procure el conocimiento que le sea 
posible acerca de él. Sin embargo, afirmamos que la gnosis difiere de la sabiduría que se 
adquiere por la enseñanza: porque, en cuanto algo es gnosis será también ciertamente 
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sabiduría, pero en cuanto algo es sabiduría no por ello será necesariamente gnosis. Porque el 
nombre de sabiduría se aplica sólo a la que se relaciona con el Verbo explícito (logos 
prophorikós). Con todo, el no dudar acerca de Dios, sino creer, es el fundamento de la 
gnosis. Pero Cristo es ambas realidades, el fundamento (la fe) y lo que sobre él se construye 
(la gnosis): por medio de él es el comienzo y el fin. Los extremos del comienzo y del fin—me 
refiero a la fe y a la caridad—no son objeto de enseñanza: pero la gnosis es transmitida por 
tradición, como se entrega un depósito, a los que se han hecho, según la gracia de Dios, 
dignos de tal enseñanza. Por la gnosis resplandece la dignidad de la caridad «de la luz en luz». 
En efecto, está escrito: «Al que tiene, se le dará más» (Lc 19, 26): al que tiene fe, se le dará la 
gnosis; al que tiene la gnosis, se le dará la caridad: al que tiene caridad. se le dará la herencia… 
16. 

La fe es, por así decirlo, como un conocimiento en compendio de las cosas más necesarias, 
mientras que la gnosis es una explicación sólida y firme de las cosas que se han aceptado por 
la fe, construida sobre ella por medio de las enseñanzas del Señor. Ella conduce a lo que es 
infalible y objeto de ciencia. A mi modo de ver, se da una primera conversión salvadora, que 
es el tránsito del paganismo a la fe, y una segunda conversión, que es el paso de la fe a la 
gnosis. Cuando esta culmina en la caridad, llega a hacer al que conoce amigo del amigo que es 
conocido… 17. 

Dios se da a conocer a los que le aman. 

«Dios es amor», y se da a conocer a los que aman. Asimismo, «Dios es fiel» y se entrega a los 
fieles por medio de la enseñanza. Es necesario que nos familiaricemos con él por medio del 
amor divino, de suerte que habiendo semejanza entre el objeto conocido y la facultad que 
conoce, lleguemos a contemplarle; y así hemos de obedecer al Logos de la verdad con 
simplicidad y puridad, como niños obedientes… «Si no os hiciereis como esos niños, no 
entraréis en el reino de los cielos» (Mt 18, 3): allí aparece e] templo de Dios, construido sobre 
tres fundamentos: que son la fe, la esperanza y la caridad… 18. 

……………………… 
14. CLEMENTE, Protréptico, 67ss. 
15. Strom. V, 11, 1ss. 
16. Ibid. VIl, 10, 55, 1. 
17, Ibid. VIl, 10, 57, 3. 
18. Ibid. V, 13, 1-2. 
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A oração, o jejum e a esmola na Quaresma 

São Pedro Crisólogo 

Fonte  

Há três coisas, meus irmãos, três coisas que mantêm a fé, dão firmeza à devoção e 
perseverança à virtude. São elas a oração, o jejum e a misericórdia. O que a oração pede, o 
jejum alcança e a misericórdia recebe. Oração, misericórdia, jejum: três coisas que são uma só 
e se vivificam reciprocamente. 

O jejum é a alma da oração e a misericórdia dá vida ao jejum. Ninguém queira separar estas 
três coisas, pois são inseparáveis. Quem pratica somente uma delas ou não pratica todas 
simultaneamente, é como se nada fizesse. Por conseguinte, quem ora também jejue; e quem 
jejua pratique a misericórdia. Quem deseja ser atendido nas suas orações, atenda as súplicas 
de quem lhe pede; pois aquele que não fecha seus ouvidos às súplicas alheias, abre os ouvidos 
de Deus às suas próprias súplicas. 

Quem jejua, pense no sentido do jejum; seja sensível à fome dos outros quem deseja que Deus 
seja sensível à sua; seja misericordioso quem espera alcançar misericórdia; quem pede 
compaixão, também se compadeça; quem quer ser ajudado, ajude os outros. Muito mal 
suplica quem nega aos outros aquilo que pede para si. 

Homem, sê para ti mesmo a medida da misericórdia; deste modo alcançarás misericórdia 
como quiseres, quanto quiseres e com a rapidez que quiseres; basta que te compadeças dos 
outros com generosidade e presteza. 

Peçamos, portanto, destas três virtudes – oração, jejum, misericórdia – uma única força 
mediadora junto de Deus em nosso favor; sejam para nós uma única defesa, uma única oração 
sob três formas distintas. 

Reconquistemos pelo jejum o que perdemos por não saber apreciá-lo; imolemos nossas almas 
pelo jejum, pois nada melhor podemos oferecer a Deus, como ensina o Profeta: “O sacrifício 
agradável a Deus é um espírito penitente; Deus não despreza um coração arrependido e 
humilhado” (Sl 50,19). 

Homem, oferece a Deus a tua alma, oferece a oblação do jejum, para que seja uma oferenda 
pura, um sacrifício santo, uma vítima viva que ao mesmo tempo permanece em ti e é oferecida 
a Deus. Quem não dá isto a Deus não tem desculpa, porque todos podem se oferecer a si 
mesmos. 

Mas, para que esta oferta seja aceita por Deus, a misericórdia deve acompanhá-la; o jejum só 
dá frutos se for regado pela misericórdia, pois a aridez da misericórdia faz secar o jejum. O 
que a chuva é para a terra, é a misericórdia para o jejum. Por mais que cultive o coração, 
purifique o corpo, extirpe os maus costumes e semeie as virtudes, o que jejua não colherá 
frutos se não abrir as torrentes da misericórdia 

Tu que jejuas, não esqueças que fica em jejum o teu campo se jejua a tua misericórdia; pelo 
contrário, a liberalidade da tua misericórdia encherá de bens os teus celeiros. Portanto, ó 
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homem, para que não venhas a perder por ter guardado para ti, distribui aos outros,para que 
venhas a recolher; dá a ti mesmo, dando aos pobres, porque o que deixares de dar aos outros, 
também  tu não o possuirás. 
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A Celebração da Eucaristia 

São Justino Mártir 

Fonte 

Excerto da Apologia dos Cristãos: A ninguém é permitido participar da Eucaristia, a não ser 
àquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos e tendo sido purificado pelo 
batismo para a remissão dos pecados e a regeneração, leve uma vida como Cristo ensinou[1]. 
Pois não é pão e vinho comum o que recebemos. Com efeito, do mesmo modo como Jesus 
Cristo, nosso Salvador se fez homem pela Palavra de Deus e assumiu a carne e o sangue para 
a nossa salvação, também nos foi ensinado que o alimento sobre o qual foi pronunciada a 
ação de graças[2] com as mesmas palavras de Cristo[3] e, depois de transformado, nutre 
nossa carne e nosso sangue, é a própria carne e sangue de Jesus que se encarnou[4]. Os 
apóstolos, em suas memórias que chamamos evangelhos, nos transmitiram a recomendação 
que Jesus lhes fizera. Tendo ele tomado o pão e dado graças, disse: “Fazei isto em memória de 
mim. Isto é o meu corpo” (Lc 22,19; Mc 14,22); e tomando igualmente o cálice e dando 
graças, disse: “este é meu sangue” (Mc 14,24), e os deu somente a eles. Desde então, nunca 
mais deixamos de recordar estas coisas entre nós[5]. Com o que possuímos, socorremos a 
todos os necessitados e estamos sempre unidos uns aos outros[6]. E por todas as coisas com 
que nos alimentamos, bendizemos o Criador do universo, por seu Filho Jesus Cristo e pelo 
Espírito Santo. No chamado dia do Sol[7][8], reúnem-se em um mesmo lugar todos os que 
moram nas cidades ou nos campos. Lêem-se as memórias dos apóstolos ou outros escritos 
dos profetas, na medida em que o tempo permite. Terminada a leitura, aquele que preside 
toma a palavra para aconselhar e exortar os presentes à imitação de tão sublimes 
ensinamentos[9]. Depois, levantamo-nos todos juntos e elevamos as nossas preces[10]; como 
já dissemos acima, ao acabarmos de rezar, apresentam-se pão, vinho e água. Então, o que 
preside eleva ao céu, com todo o seu fervor, preces e ações de graças, e o povo aclama: 
Amém[11]. Em seguida, faz-se entre os presentes a distribuição e a partilha dos alimentos 
que foram eucaristizados, que são também enviados aos ausentes por meio dos diáconos[12]. 
Os que possuem muitos bens dão livremente o que lhes agrada. O que se recolhe é colocado à 
disposição do que preside. Este socorre os órfãos, as viúvas e os que, por doença ou qualquer 
outro motivo se acham em dificuldade, bem como os prisioneiros e os hóspedes que chegam 
de viagem; numa palavra, ele assume o encargo de todos os necessitados[13]. 

Reunimo-nos todos no dia do Sol [16], não só porque foi o primeiro dia em que Deus, 
transformando as trevas e a matéria, criou o mundo, mas também porque neste mesmo dia 
Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos[14]. Crucificaram-no na véspera do dia 
de Saturno[15]. 

 

[1] Aqui aparecem as condições para participar da Eucaristia: (1) ter sido batizado; (2) a 
profissão da verdadeira fé, isto é, “admitir como verdadeiros os nossos ensinamentos” (um 
herege não pode comungar) e (3) uma vida reta: “leve uma vida como Cristo ensinou”. Estas 
são as condições ainda hoje… 

[2] “Ação de graças” em grego é “eucaristia”. 
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[3] Tratam-se das palavras da consagração. 

[4] Aparece claramente como, desde as origens, é claríssima a consciência que a Igreja tem da 
presença real e verdadeira do Cristo nas espécies eucarísticas. 

[5] Foi o mandamento do Senhor, que a Igreja não cansa de cumprir: “Fazei isto em memória 
de mim!’ 

[6] Isto era feito no momento da apresentação das ofertas: traziam-se donativos, ofertas e 
bens para os pobres e, finalmente, o pão, o vinho e a água para o sacrifício. 

[7] Era assim que os pagãos chamavam o Domingo. A palavra Domingo vem do latim: Dies 
Domini (= Dia do Senhor), Dominica. Foram os cristãos que deram este nome ao primeiro 
dia. Já o Apocalipse o chama assim, em grego: Kyriaché hemera = dia do Senhor (cf. 1,10). 

[8] É importante notar que ninguém, entre os primeiros cristãos, faltava à Eucaristia 
dominical. Correndo perigo de vida, os cristãos reuniam-se escondidos na noite do sábado 
para o domingo. Quando o sol ia nascendo, celebravam a Eucaristia e voltavam para casa, 
para o trabalho normal. Recordem que o domingo era um dia de trabalho como outro 
qualquer. Somente no século IV o domingo foi declarado dia de descanso! E, mesmo assim, 
ninguém faltava à Missa! 

[9] Após as leituras, a homilia. 

[10] Aqui está a oração dos fiéis. 

[11] Aqui está a Oração Eucarística, oferecida “por Cristo, com Cristo e em Cristo” e que é 
concluída com o Amém de toda a assembléia. 

[12] Aqui, a comunhão. 

[13] Observe-se a idéia tão cara aos Atos dos Apóstolos: a Eucaristia, partilha do Corpo e 
Sangue do Senhor, deve levar à comunhão fraterna; à preocupação com os necessitados. 

[14] O primeiro dia da criação, na linguagem poética do Gênesis, foi num domingo, quando 
Deus disse: “Faça-se a luz!” Também o domingo é o dia da nova criação, quando o Senhor 
ressuscitou, fazendo novas todas as coisas! 

[15] Sábado. 

Notas de Dom Henrique Soares da Costa  
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Sermão sobre a Quaresma 

São Leão Magno 

Fonte 

 
Evangelho: S. Mateus 4, 1-11 

Há muitas batalhas dentro de nós: a carne contra o espírito, o espírito contra a carne. Se, na 
luta, são os desejos da carne que prevalecem, o espírito será vergonhosamente rebaixado de 
sua dignidade própria e isto será uma grande infelicidade, de rei que deveria ser, torna-se 
escravo. Se, ao contrário, o espírito se submete ao seu Senhor, põe sua alegria naquilo que 
vem do céu, despreza os atrativos das volúpias terrestres e impede o pecado de reinar sobre o 
seu corpo mortal, a razão manterá o cetro que lhe é devido de pleno direito, nenhuma ilusão 
dos maus espíritos poderá derrubar seus muros; porque o homem só tem paz verdadeira e a 
verdadeira liberdade quando a carne é regida pelo espírito, seu juiz, e o espírito governado 
por Deus, seu mestre. É, sem dúvida, uma preparação que deve ser feita em todos os tempos: 
impedir, por uma vigilância constante, a aproximação dos espertíssimos inimigos. Mas é 
preciso aperfeiçoar essa vigilância com ainda mais cuidado, e organizá-la com maior zelo, 
nesta época do ano, quando nossos pérfidos inimigos redobram também a astúcia de suas 
manobras. Eles sabem muito bem que esses são os dias da santa Quaresma e que passamos a 
Quaresma castigando todas as molezas, apagando todas as negligências do passado; usam 
então de todo o poder de sua malícia para induzir em alguma impureza aqueles que querem 
celebrar a santa Páscoa do Senhor; mudar para ocasião de pecado o que deveria ser uma fonte 
de perdão. 

Meus caros irmãos, entramos na Quaresma, isto é, em uma fidelidade maior ao serviço do 
Senhor. É como se entrássemos em um combate de santidade. Então preparemos nossas 
almas para o combate das tentações e saibamos que quanto mais zelosos formos por nossa 
salvação, mais violentamente seremos atacados por nossos adversários. Mas aquele que habita 
em nós é mais forte do que aquele que está contra nós. Nossa força vem d’Aquele em quem 
pomos nossa confiança. Pois se o Senhor se deixou tentar pelo tentador foi para que 
tivéssemos, com a força de seu socorro, o ensinamento de seu exemplo. Acabaste de ouvi-lo. 
Ele venceu seu adversário com as palavras da lei, não pelo poder de sua força: a honra devida 
a sua humanidade será maior, maior também a punição de seu adversário se Ele triunfa sobre 
o inimigo do gênero humano não como Deus, mas como homem. Assim, Ele combateu para 
que combatêssemos como Ele; Ele venceu para que também nós vencêssemos da mesma 
forma. Pois, meus caríssimos irmãos, não há atos de virtude sem a experiência das tentações, 
a fé sem a provação, o combate sem um inimigo, a vitória sem uma batalha. A vida se passa 
no meio das emboscadas, no meio dos combates. Se não quisermos ser surpreendidos, é 
preciso vigiar; se quisermos vencer, é preciso lutar. Eis porque Salomão, que era sábio, diz: 
Meu filho, quando entras para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a tentação (Eclo. 
2,1). Cheio da sabedoria de Deus, sabia que não há fervor sem combate laborioso; prevendo o 
perigo desses combates, anunciou-os de antemão para que, advertidos dos ataques do 
tentador, estivéssemos preparados para aparar seus golpes. 

  

http://www.capela.org.br/Santos/leao_quaresma.htm�
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A Trindade 

As citações seguintes testemunham o que os primeiros cristãos pensavam sobre a fé na 
Santíssima Trindade. 

No que diz respeito ao Batismo, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em 
água corrente. Se não houver água corrente, batizai em outra água; se não puder batizar em 
água fria, façai com água quente. Na falta de uma ou outra, derramai três vezes água sobre a 
cabeça, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo” (Autor desconhecido, ano 90, 
Didaqué 7,1-3). 

1 “Um Deus, um Cristo, um Espírito de graça” (Clemente de Roma, ano 96, Carta aos 
Coríntios 46,6). 
 

2. “Como Deus vive, assim vive o Senhor e o Espírito Santo” (Clemente de Roma, ano 96, 
Carta aos Coríntios 58,2). 

 
3. “Vós sois as pedras do templo do Pai, elevado para o alto pelo guindaste de Jesus Cristo, 
que é a sua cruz, com o Espírito Santo como corda” (Inácio de Antioquia, ano 107, Carta aos 
Efésios 9,1). 
 

4. “Procurai manter-vos firmes nos ensinamentos do Senhor e dos apóstolos, para que 
prospere tudo o que fizerdes na carne e no espírito, na fé e no amor, no Filho, no Pai e no 
Espírito, no princípio e no fim, unidos ao vosso digníssimo bispo e à preciosa coroa espiritual 
formada pelos vossos presbíteros e diáconos segundo Deus. Sejam submissos ao bispo e 
também uns aos outros, assim como Jesus Cristo se submeteu, na carne, ao Pai, e os 
apóstolos se submeteral a Cristo, ao Pai e ao Espírito, a fim de que haja união, tanto física 
como espiritual” (Inácio de Antioquia, ano 107, Carta aos Magnésios 13,1-2). 
 

5. “Que não somos ateus, quem estiver em são juízo não o dirá, pois cultuamos o Criador 
deste universo, do qual dizemos, conforme nos ensinaram, que não tem necessidade de 
sangue, libações ou incenso. [...] Em seguida, demonstramos que, com razão, honramos 
também Jesus Cristo, que foi nosso Mestre nessas coisas e para isso nasceu, o mesmo que foi 
crucificado sob Pôncio Pilatos, procurador na Judéia no tempo de Tibério César. 
Aprendemos que ele é o Filho do próprio Deus verdadeiro, e o colocamos em segundo lugar, 
assim como o Espírito profético, que pomos no terceiro. De fato, tacham-nos de loucos, 
dizendo que damos o segundo lugar a um homem crucificado, depois do Deus imutável, 
aquele que existe desde sempre e criou o universo. É que ignoram o mistério que existe nisso 
e, por isso, vos exortamos que presteis atenção quando o expomos” (Justino Mártir, ano 151, 
I Apologia 13,1.3-6). 

6. “Os que são batizados por nós são levados para um lugar onde haja água e são regenerados 
da mesma forma como nós o fomos. É em nome do Pai de todos e Senhor Deus, e de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo que recebem a loção na água. Este rito foi-nos 
entregue pelos apóstolos” (Justino Mártir, ano 151, I Apologia 61).  



177 
 

7. “Eu te louvo, Deus da Verdade, te bendigo, te glorifico por teu Filho Jesus Cristo, nosso 
eterno e Sumo Sacerdote no céu; por Ele, com Ele e o Espírito Santo, glória seja dada a ti, 
agora e nos séculos futuros! Amém.” (Policarpo, ano 156, Martírio de Policarpo 14,1-3).  

8. “De fato, reconhecemos também um Filho de Deus. E que ninguém considere ridículo que, 
para mim, Deus tenha um Filho. Com efeito, nós não pensamos sobre Deus, e também Pai, e 
sobre seu Filho como fantasiavam vossos poetas, mostrando-nos deuses que não são em nada 
melhores do que os homens, mas que o Filho de Deus é o Verbo do Pai em idéia e operação, 
pois conforme a ele e por seu intermédio tudo foi feito, sendo o Pai e o Filho um só. Estando 
o Filho no Pai e o Pai no Filho por unidade e poder do Espírito, o Filho de Deus é 
inteligência e Verbo do Pai. Se, por causa da eminência de vossa inteligência, vos ocorre 
perguntar o que quer dizer “Filho”, eu o direi livremente: o Filho é o primeiro broto do Pai, 
não como feito, pois desde o princípio Deus, que é inteligência eterna, tinha o Verbo em si 
mesmo; sendo eternamente racional, mas como procedendo de Deus, quando todas as coisas 
materiais eram natureza informe e terra inerte e estavam misturadas as coisas mais pesadas 
com as mais leves, para ser sobre elas idéia e operação” (Atenágoras de Atenas, ano 177, 
Súplica pelos Cristãos, 10,2-4).  

9. “Como não se admiraria alguém de ouvir chamar ateus os que admitem um Deus Pai, um 
Deus Filho e o Espírito Santo, ensinando que o seu poder é único e que sua distinção é 
apenas distinção de ordens?” (Atenágoras de Atenas, ano 177, Súplica pelos Cristãos 10).  

10. “Igualmente os três dias que precedem a criação dos luzeiros são símbolo da Trindade: de 
Deus [=Pai], de seu Verbo [=Filho] e de sua Sabedoria [=Espírito Santo]” (Teófilo de 
Antioquia, ano 181, Segundo Livro a Autólico 15,3).  

11. “Com efeito, a Igreja espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra recebeu dos 
apóstolos e seus discípulos a fé em um só Deus, Pai onipotente, que fez o céu e a terra, o mar 
e tudo quanto nele existe; em um só Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado para nossa 
salvação; e no Espírito Santo que, pelos profetas, anunciou a economia de Deus…” (Ireneu 
de Lião, ano 189, Contra as Heresias I,10,1).  

12. “Já temos mostrado que o Verbo, isto é, o Filho esteve sempre com o Pai. Mas também a 
Sabedoria, o Espírito estava igualmente junto dele antes de toda a criação” (Ireneu de Lião, 
ano 189, Contra as Heresias IV,20,4).  

13. “Foi estabelecida a lei de batizar e prescrita a fórmula: ‘Ide, ensinai os povos batizando-os 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo’” (Tertuliano, ano 210, Do Batismo 13).  

14. “Cremos… em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai como 
Unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem foi feito tudo que há no 
céu e na terra. [...] Cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, 
com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o qual falou pelos Profetas” (1º Concílio de 
Nicéia, ano 325, Credo de Nicéia). 

Outras Fontes: 
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1. Tertuliano: (ano 216) Contra Praxéas 2; 9; 25. Orígenes: (ano 225) Doutrinas 
Fundamentais IV,4,1. 
2. Hipólito de Roma: (ano 228) Refutação de Todas as Heresias 10,29. 
3. Novaciano: (ano 235) Tratado sobre a Trindade 11. 
4. Papa Dionísio: (ano 262) Carta a Dionísio de Alexandria 1; 2; 3. 
5. Gregório Taumaturgo: (ano 265) Declaração de Fé. 
6. Sechnall de Irlanda: (ano 444) Hino a São Patrício 22. 
7. Patrício: (ano 447) O Peitoral de São Patrício 1; (ano 452) Confissão de São Patrício. 
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Poema sobre a natureza humana 

Fonte  

Quem sabe se viver é estar morto, e estar morto é viver? - Eurípedes 

Ontem, abatido pela tristeza, sozinho e longe de todos, sentei-me à sombra de um bosque, 
meditando em meu coração. Gosto desse remédio nos sofrimentos, o de me entreter 
silenciosamente comigo mesmo. O murmúrio da brisa, junto ao chilrear dos pássaros e ao 
sussurro das ramagens, trazia prazer ao coração aflito. As cigarras, no alto das árvores, 
cantando sonoramente ao sol, acrescentavam um ruído que acabava de encher o bosque. 
Perto ainda, um córrego de água pura vinha banhar-me os pés e deslizava da mata como 
orvalho refrescante. Eu, porém, absorvido na dor, não cuidava de nada disso, pois o espírito 
em tais condições se recusa a qualquer prazer. Interiormente agitado, entregava-me a uma 
luta onde eram minhas palavras que se debatiam. Quem fui? Quem sou? Quem serei? Não sei 
responder claramente, como não o sabem tampouco os mais sábios que eu. Envolto por uma 
nuvem, ando errante sem nada possuir, mesmo em sonhos, de tudo aquilo que desejo. Sim, 
somos peregrinos na terra e sobre todos nós se erguem a nuvem azul da carne. Mais sábio do 
que eu é quem melhor sabe expulsar a mentira loquaz de seu coração. 

Eu sou. Explique-se-me o que é isso. Uma parte de mim já se foi, sou outro neste instante, e 
outro serei ainda se continuo a existir. Nada é estável. Assemelho-me ao curso de um rio 
turbulento que sempre avança sem nada ter fixo. Dir-me-ás o que sou em tudo isso? Ensina-
me ao menos o que sou para ti. Permaneço aqui um momento, mas cuida que eu não fuja de 
ti… Não atravessarás de novo o rio do mesmo modo como o atravessaste, não reverás o 
mortal que já viste uma vez. 

Existi inicialmente na carne de meu pai, depois minha mãe me acolheu e provenho de ambos. 
Fui em seguida uma carne confusa, massa informe, antes que homem, sem palavras nem 
espírito, tendo na mãe meu túmulo.. Sim, nós estamos duas vezes no túmulo, pois nossa vida 
também se termina na corrupção. Esta vida que percorro, vejo que se despende anos que me 
trazem o funesto envelhecimento. E se, partindo da terra, sou acolhido numa vida sem fim, 
como se diz, vê se a vida não contém a morte, e se a morte não é para ti a vida, contrariamente 
ao que pensas. 

Nada tenho sido. Por que sou sem cessar avassalado pelos males, como se não mudasse 
jamais? Pois só os males, entre os mortais, são imutáveis, inatos, inseparáveis e não 
envelhecem. Apenas saído do seio de minha mãe, verti a primeira lágrima; e haveria de 
encontrar tantas e tão grandes calamidades! Derramava lágrimas antes de tocar a vida! 
Ouvimos falar de uma região, como outrora Creta, onde não havia animais ferozes, e de outra 
isenta da neve. Mas nunca se ouviu de um mortal que deixasse esta vida sem que tristes penas 
o atingissem. A doença, a pobreza, o parto, a morte, o ódio, os maus, as feras do mar e da 
terra, as dores: eis a vida! Conheci muitos males sem alegria, mas não conheci jamais a alegria 
completamente isenta de sofrimento, desde o fatídico fruto que degustei e o inimigo invejoso 
que me marcou com o signo da amargura. 

Carne, eis o que devo dizer-te, a ti, tão difícil de se curar, inimiga suave, a quem a luta jamais 
abate, fera atroz que cruelmente acaricias, fogo que refresca – ó coisa espantosa! Mais 
espantoso porém seria se acabasses por te tornares minha amiga! 

http://www.ecclesia.com.br/ekklisia/biblioteca/padres_da_igreja/s_gregorio_nazianzo_poema_sobre_a_natureza_humana.htm�


180 
 

E tu, ó minha alma, ouvirás por tua vez a linguagem que te convém. Quem és? donde vens? 
qual o teu ser? quem te estabeleceu como sustentáculo de um morto? Quem te ligou aos 
tristes grilhões da vida, sempre inclinada para as coisas da terra? Como foste misturada ao 
grosseiro, tu que és sopro? à carne, tu que és espírito? Ao pesado, tu que és leve? São 
qualidades que se opõem mutuamente e se combatem… Se vieste à vida, engendrada ao 
mesmo tempo que a carne, quanto então essa união tem sido perniciosa para mim! Sou 
imagem de Deus e me tornei filho da torpeza. Temo que o desejo tenha sido a causa do 
nascer de algo tão digno de honra. Um ser fugidio me gerou e sofreu a corrupção. Eis-me, 
então, homem, mas cessarei de sê-lo e me tornarei cinzas: são estas minhas últimas 
esperanças? 

Ao contrário, se és celeste, quem és tu e donde vens? Aspiro sabê-lo, instruí-me! Se tens o 
sopro de Deus por origem e Deus mesmo por destino – como julgas – rejeita o vício e 
acreditarei em ti! Porque não convém que o puro seja maculado, mesmo levemente; as trevas 
não pertencem ao sol, o filho da luz não vem do espírito mau. Como és atormentada a tal 
ponto por Belial, tu que intimamente estás unida ao Espírito divino? Se com tal ajuda ainda 
te inclinas para a terra, então é grande a violência de tua maldade! 

E se não vens de Deus, qual a tua natureza? Ah! temo ser presa de vão orgulho: Deus me 
plasmou, depois houve o Paraíso, o Éden, a glória, a esperança, o preceito, o dilúvio 
destruidor do mundo, a chuva de fogo, e a seguir a Lei, esse remédio escrito, e finalmente o 
Cristo, que uniu sua natureza à nossa para trazer socorro a meus sofrimentos através de seus 
divinos sofrimentos, para divinizar-me, graças a sua condição humana; e apesar de tudo isso 
mantenho um espírito indômito, sou como o javali furioso que se mata precipitando-se sobre 
o ferro! 

Que bem se acha na vida? A luz de Deus? Mas as trevas invejosas e odiosas dela me afastam! 
Não me beneficio dela. Os maus não me dominam sob todos os aspectos? Por que, apesar de 
todos os meus sofrimentos, não lhes sou ao menos igual? Estou abatido até a terra, até ao 
cabo de minhas forças; o temor divino me fez vergar; dia e noite me abatem preocupações; o 
orgulho derrubou-me ao seduzir-me traiçoeiramente, calcou-me aos pés. Cita-me tudo o que 
há de terrível: o negro Tártaro, o Flégeton 2, os tormentos, os demônios que são os carrascos 
de nossa alma. Tudo isso os maus têm como fábulas, só considerando o que está diante de si e 
é bom. O temor do castigo não corrige sua maldade. Mas preferiria ver os maus não punidos, 
mesmo no futuro, antes que me afligir agora por castigos devidos à sua maldade! 3 

Mas, por que então cantar assim as dores dos homens? A dor se estende sobre toda a nossa 
estirpe… Aliás, nem a terra é sem abalos, os ventos agitam o mar, as horas se sucedem em 
delírio, a noite põe fim ao dia, a tempestade obscurece o ar, o sol tira a beleza às estrelas, as 
nuvens tiram-nas ao sol, a lua se renova, o próprio céu não é senão parcialmente brilhante por 
seus astros. E tu, Lúcifer, tu estavas outrora entre os coros angélicos e, agora, invejoso, 
tombaste vergonhosamente dos céus! 

Mas, ó Trindade, reino venerável, sê-me propícia! Nem vós escapastes à língua dos efêmeros 
insensatos! O Pai, primeiro, depois o Filho em sua majestade, e enfim o Espírito do grande 
Deus foram objetos de injúrias. 

Aonde, porém, infeliz aflição, tu me arrastas? Cala-te! Acaso, tudo não é pequeno em relação 
a Deus? Cala-te diante do Verbo! 
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Não, não foi em vão que Deus me criou! (Eis que estou indo contra o que eu mesmo cantei: 
são as fraquezas de nosso espírito). Agora és trevas, um dia serás razão e compreenderás 
tudo, seja vendo a Deus, seja devorando-te pelo fogo. 

Quando meu espírito me fez ouvir estes cantos, minha dor serenou. E assim tarde deixei o 
bosque sombrio e voltei à vida, ora alegrando-me com um pensamento, ora consumindo o 
coração no sofrimento, o espírito sempre em luta! 

1 Apresentamos em prosa a tradução desta famosa peça, redigida originalmente cm verso. a. 
P. GALLAY, o.c. Lycn, 1941. 
2. Plageton : Rio do inferno, na literatura antiga 
3. Outra interpretação: Meus sofrimentos são tais que, para me libertar deles, aceitaria ver 
impunidos os maus. 

FONTE: 
GOMES, C. Folch; Antologia dos Santos Padres. 
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Discurso de São Cirilo de Alexandria pronunciado no Concílio de Éfeso 

Fonte 

“Pousemos no ano 431 em que se reuniu em Éfeso o IIIº Concílio Ecumênico 
motivado principalmente pelas heresias de Nestorius, para quem Maria seria apenas 
mãe de Cristo (Christotókos) e não mãe de Deus (Theotókos). Respondendo a 
Nestorius, São Cirilo, Bispo de Alexandria, pronunciara na Páscoa do ano 430 um 
sermão em que defendia a maternidade divina, sendo condenado pelo Papa Celestino; 
mas no ano seguinte, o Concílio de Éfeso, ao qual o Papa enviou dois delegados, deu 
ganho de causa a São Cirilo e condenou Nestorius. Registrou-se nesse episódio uma 
bela participação do povo de Deus, como no caso do arianismo. Enquanto os Bispos e 
os delegados do Papa debatiam a questão, o povo, homens e mulheres, certamente 
mais mulheres do que homens, gritava na rua: Theotókos! Theotókos! O sucessor de 
Celestino, o Papa Sixto III, dedicou uma basílica sob a invocação de Maria, Mãe de 
Deus — a conhecidíssima Basílica Romana de Santa Maria Maior.” – Gustavo Corção 

Salve, cidade de Éfeso, mais formosa que os mares, porque em vez dos portos da terra, 
marcaram encontro em ti os que são portos do céu! Salve, honra desta região asiática 
semeada por todos os lados de templos, como preciosas jóias, e consagrada, no presente, pelos 
benditos pés de muitos santos Padres e Patriarcas! Com sua vinda, cumularam-te de toda 
bênção, porque onde eles se congregam, aumenta e multiplica-se a santidade: religiosos fiéis, 
anjos da terra, afugentam eles, com sua presença, todo satânico poder e toda afeição pagã. 
Eles, repetimos, confundem toda heresia e são glórias de nossa fé ortodoxa. 

Salve, bem-aventurado João, apóstolo e evangelista, glória da virgindade, mestre da 
honestidade. Salve, vaso puríssimo da temperança, a ti virgem, confiou, na cruz, nosso 
Senhor Jesus Cristo a Mãe de Deus, sempre virgem! 

Salve, ó Maria, Mãe de Deus, virgem e mãe, estrela e vaso de eleição! Salve, Maria, virgem, 
mãe e serva: virgem, na verdade, por virtude daquele que nasceu de ti; mãe por virtude 
daquele que cobriste com panos e nutriste em teu seio; serva, por aquele que amou de servo a 
forma! Como Rei, quis entrar em tua cidade, em teu seio, e saiu quando lhe aprouve, 
cerrando para sempre sua porta, porque concebeste sem concurso de varão, e foi divino teu 
parto. Salve, Maria, templo onde mora Deus, templo santo, como o chama o profeta Davi, 
quando diz: “O teu templo é santo e admirável em sua justiça” (Sl 64). Salve, Maria, criatura 
mais preciosa da criação; salve, Maria, puríssima pomba; salve, Maria, lâmpada inextinguível; 
salve, porque de ti nasceu o sol da Justiça! Salve, Maria, morada da infinitude, que encerraste 
em teu seio o Deus infinito, o Verbo unigênito, produzindo sem arado e sem semente a 
espiga incorruptível! Salve, Maria, mãe de Deus, aclamada pelos profetas, bendita pelos 
pastores, quando com os anjos cantaram o sublime hino de Belém: “Glória a Deus nas alturas 
e paz na terra aos homens de boa vontade” (Lc 2,14). Salve, Maria, Mãe de Deus, alegria dos 
anjos, júbilo dos arcanjos que te glorificam no céu! Salve, Maria, Mãe de Deus: por ti 
adoraram a Cristo os Magos guiados pela estrela do Oriente; salve, Maria, Mãe de Deus, 
honra dos apóstolos! Salve, Maria, Mãe de Deus, por quem João Batista, ainda no seio de sua 
mãe exultou de alegria, adorando como luzeiro a perene luz! Salve, Maria, Mãe de Deus, que 
trouxeste ao mundo graça inefável, da qual diz são Paulo: “apareceu a todos os homens a 
graça de Deus salvador” (Tt 2,1). Salve, Maria, Mãe de Deus, que fizeste brilhar no mundo 
aquele que é luz verdadeira, a nosso Senhor Jesus Cristo, que diz em seu Evangelho: “eu sou a 
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luz do mundo!” (Jo 8,12). Deus te salve, Mãe de Deus, que iluminaste aos que estavam em 
trevas e sombras de morte; porque o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz (Is 9, 2), 
uma luz não outra senão Jesus Cristo nosso Senhor, luz verdadeira que ilumina todo homem 
que vem a este mundo (Jo 1,9). Salve, Maria, Mãe de Deus, por quem se apregoa nos 
Evangelhos: “bendito o que vem em nome do Senhor!” (Mt 21,9), por quem se encheram de 
igrejas nossas cidades, campos e vilas ortodoxas! Salve, Maria, Mãe de Deus, por quem veio 
ao mundo o vencedor da morte e o destruidor do inferno! Salve, Maria, Mãe de Deus, por 
quem veio ao mundo o autor da criação e o restaurador das criaturas, o Rei dos céus! Salve, 
Maria, Mãe de Deus, por quem floresceu e refulgiu o brilho da ressurreição! Salve, Maria, 
Mãe de Deus, por quem luziu o sublime batismo de santidade no Jordão! Salve, Maria, Mãe 
de Deus, por quem o Jordão e o Batista foram santificados e o demônio foi destronado! Salve, 
Maria, Mãe de Deus, por quem é salvo todo espírito fiel! Salve, Maria, Mãe de Deus, – pois 
acalmaste e serenaste os mares para que pudessem nossos irmãos cooperadores e pais e 
defensores da fé, serem conduzidos, com alegria e júbilo espiritual, a esta assembléia de 
entusiásticos defensores de tua honra! 

Também aquele que, levando cartas de perseguição, sendo derrubado pela luz do céu no 
caminho de Damasco, falou sobre ti e confirmou para o mundo a fé na Trindade 
consubstancial, de um só Senhor, de um só batismo; de um só Pai, um só Filho, um só 
Espírito Santo; da substância inseparável e simplicíssima; da divindade incompreensível do 
Senhor Deus de Deus, Luz de Luz, Esplendor da Glória, que nasceu de Maria Virgem, 
conforme o anúncio do Arcanjo: “Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, o Espírito Santo 
descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, e por isso o santo que de 
ti nascer será chamado Filho de Deus vivo” (Lc 1,35). Não somente o sabemos pelo arcanjo 
Gabriel; também Davi, no vaticínio que canta diariamente a Igreja, nos diz: “O Senhor me 
disse: és meu filho; no dia de hoje te gerei” ( Sl 2,7). Já o sábio Isaías, filho do profeta Amós, 
profeta nascido de profeta, o predissera: “Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho e 
seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco” (Mt 1,23). 

Por isso todos os que formos fieis às Escrituras, seguindo os caminhos de Paulo, ouvindo as 
vozes dos profetas clamar-te-ão Bem aventurada.. Todos os que formos seguidores dos 
Evangelhos permaneceremos como disse o profeta : seremos como “oliveira fértil na casa de 
Deus” (Sl 51), glorificando a Deus Pai Todo Poderoso, a seu Filho UNIGÊNITO que 
nasceu de Maria e ao vivificante Espírito Santo, que se comunica a todos na vida; submissos 
aos fidelíssimos imperadores, honrando as rainhas, discretas e santas virgens, no seu amor à 
fé ortodoxa de Cristo de Jesus, nosso Senhor a quem se deve a glória pelos séculos dos séculos 
. Amém. 
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Sobre as tentações de Jesus 

Orígenes 

A vida dos mortais está cheia de laços de escândalos e de redes de ilusões, armadas contra o 
gênero humano por aquele gigante caçador, inimigo do Senhor, que é chamado Nemrod. 
Quem é esse verdadeiro gigante senão o demônio, que se revolta contra o próprio Deus? Os 
laços das tentações e as armadilhas das insídias são, pois, chamadas redes do demônio. E 
porque o inimigo estendera essas redes em toda parte e apanhara quase todos, tornou-se 
necessário que aparecesse alguém mais forte e poderoso, que as pudesse romper e abrir o 
caminho para aqueles que o seguiam. 

Eis porque o Salvador, antes de se unir à Igreja como Esposo, é tentado pelo demônio, para 
que, vencendo pela tentação as redes das tentações, olhasse e chamasse a si a Igreja, 
ensinando-lhe e mostrando-lhe que não se chega a Cristo pelo ócio e pelas delícias, mas por 
meio de muitas tribulações e tentações. Não havia, com efeito, outro que pudesse superar 
essas redes. Pois todos, como está escrito, pecaram (Rm 3,23); e de novo, como diz a 
Escritura: Não há nenhum justo sobre a terra, que faça o bem sem jamais pecar (Ecl 7,20); e 
ainda: “Ninguém está isento de pecado, nem mesmo se sua vida tiver durando um só dia”. 

Somente Jesus, nosso Senhor e Salvador, não pecou; mas o Pai o fez pecado por nós (2Cor 
5,21), enviando-o numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora para, 
justamente por causa do pecado, condenar o pecado em nossa condição humana (cf. Rm 8,3). 
Entrou, pois, naquelas redes, mas foi o único que não pôde ser envolvido por elas; pelo 
contrário, tendo-as rompido e reduzido a pedaços, faz com que sua Igreja confie, para que 
ouse doravante romper os laços e ultrapassar as redes, dizendo com toda alegria: Nossa alma 
como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador; rompeu-se o laço, e assim nós 
conseguimos libertar-nos (Sl 123/124,7). 

Quem, pois, rompeu o laço senão o único que não podia permanecer prisioneiro? Embora 
tenha morrido, foi voluntariamente que morreu, e não como nós, por causa do pecado. Só ele 
foi livre entre os mortos. E, porque só ele foi livre entre os mortos, tendo vencido quem tinha 
o poder da morte, libertou os cativos que estavam retidos pela morte. Não só ressuscitou a si 
mesmo dos mortos, mas também despertou, ao mesmo tempo, os que estavam prisioneiros 
da morte, introduzindo-os nos céus. Subindo, pois, ao alto, levou consigo os cativos, não 
libertando apenas as almas, mas ressuscitando também os seus corpos, conforme atesta o 
Evangelho: Os corpos de muitos santos ressuscitaram e apareceram a muitos, e entraram na 
cidade santa do Deus vivo, Jerusalém (cf. Mt 27, 52.53). 
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A Encarnação do Verbo 

São Leão Magno, Papa, sec. V 
Do Tomus ad Flavianum 

Fonte 

Na encarnação do Verbo, a humildade foi acolhida pela majestade; a fraqueza, pela força; a 
mortalidade, pela eternidade. Para atender à dívida de nossa condição, a natureza inviolável 
uniu-se à natureza passível. Deste modo, bem condizente com nossa recuperação, o único e 
mesmo mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, poderia morrer mediante 
uma das naturezas e não morrer pela outra[1].  

Portanto, na íntegra e perfeita natureza de verdadeiro homem, nasceu o verdadeiro Deus, 
todo (Deus) no que lhe é próprio, todo (homem) no que é nosso. Referimo-nos ao que é 
nosso, ao que no início o Criador criou em nós e que assumiu para restaurá-lo[2]. Porque 
nem o mais leva vestígio se encontrou no Salvador daquilo que o Sedutor sugeriu e que o 
homem, enganado, admitiu. E, pelo fato de ter aceitado a comunhão com as fraquezas 
humanas, não quer isto dizer que se tenha tornado participante de nossos delitos. Assumiu a 
forma de escravo, sem a mancha do pecado, engrandecendo o humano, sem diminuir o 
divino. Porque o abaixamento, pelo qual o invisível se mostrou visível e o Criador de tudo 
quis ser um dos mortais, foi uma condescendência de misericórdia, não uma falha do poder. 
Por conseguinte, aquele que, na forma de Deus, fez o homem, este mesmo fez-se homem, na 
forma de escravo[3].  

Entrou, pois, neste mundo insignificante o Filho de Deus, descendo do trono celeste, sem se 
afastar da glória paterna, gerado por nova ordem, novo nascimento[4]. Nova ordem, porque, 
invisível em si, fez-se visível como nós; incompreensível, quis ser compreendido; vivo antes 
dos tempos, começou a existir no tempo. O Senhor do universo envolvendo na sombra a 
imensidão de sua majestade, tomou sobre si a forma de servo; o Deus impassível não rejeitou 
ser homem passível, e o imortal, submeter-se às leis da morte. Aquele que é verdadeiro Deus, 
ele mesmo é verdadeiro homem; e nesta unidade nada há de falso; estão um para o outro, a 
humildade do homem e a grandeza da Divindade. E do mesmo modo como Deus não muda 
pela comiseração (de se fazer um de nós), também o homem não é esmagado pela dignidade 
(de ter sua natureza unida a uma Pessoa divina). Cada uma das naturezas age, em comunhão 
com a outra, segundo o que lhe é próprio: o Verbo opera o que compete ao Verbo, e a carne 
realiza o que é da carne[5]. Um refulge com os milagres, a outra sucumbe aos maus tratos. E 
como o Verbo não se afasta da igualdade com a glória do Pai, também a carne não deixa a 
natureza de nossa raça. É um só o mesmo – há que se repetir muitas vezes – verdadeiramente 
Filho de Deus e verdadeiramente filho do homem. Deus, porque “no princípio era o Verbo, e 
o Verbo era junto de Deus, e o Verbo era Deus”; homem porque “o Verbo se fez carne e 
habitou entre nós”. 

——————————————————————————– 
[1] Em Jesus, a grandeza da natureza divina uniu-se à pobreza da natureza humana. Em 
Nosso Senhor há uma só Pessoa divina, aquela do Filho eterno. Esse Filho sempre teve a 
natureza divina; sem deixar de ser Deus, assumiu, no entanto, a natureza humana igual à 
nossa. Na Encarnação, Deus se humanizou!  
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[2] Aqui São Leão insiste em dois pontos importantes: Jesus é Deus perfeito e homem 
perfeito; a natureza humana que Jesus assumiu não foi a nossa natureza quebrada, mas a 
natureza humana íntegra, como Deus sonhara antes do pecado do homem. Em outras 
palavras: Jesus nunca teve pecado e, por isso, é mais humano que nós, humanamente perfeito.  

[3] A fraqueza humana que o Filho eterno assumiu na encarnação não é uma fraqueza moral, 
mas a fraqueza própria da nossa natureza como criatura, além de ter que sofrer as 
conseqüências, de viver e conviver num mundo e numa sociedade profundamente marcados 
pelo pecado e suas conseqüências: traição, inveja, dureza, descrença. Sendo santíssimo, Jesus 
sofreu tudo isso e com tudo isso teve que viver.  

[4]: Há, aqui, um aspecto da encarnação que, geralmente, não se enfatiza: o Filho fez-se 
homem: sendo uma pessoa divina infinita, eterna e imutável, assumiu uma natureza humana 
miúda e finita, mutável e limitada como a nossa. No entanto, sua natureza divina, que é a 
mesma do Pai e do Espírito Santo, é infinita, imutável e eterna. Resultado: de um modo que 
jamais nós compreenderemos nem de longe, o Filho que, como homem estava no seio de 
Maria ou reclinado no presépio ou andando pela Galiléia ou morrendo na cruz, como Deus 
(na sua natureza humana) jamais deixou a Direita do Pai e preenche e sustenta o céu e a 
terra! É absolutamente impossível compreender este mistério, como também é 
absolutamente necessário afirmar e crer nesta misteriosa realidade. Nunca esqueçamos: Jesus 
é uma pessoa divina, com uma natureza verdadeiramente divina (a mesma do Pai e do 
Espírito Santo) e verdadeiramente humana (semelhante à nossa). Esta é a fé da Igreja, a nossa 
fé.  

[5] Jesus é homem perfeito e Deus perfeito: na sua natureza divina, ele age como Deus, na 
sua natureza humana, ele age como homem. Podemos esquematizar assim: Quem age? 
Sempre a pessoa divina do Verbo, Filho de Deus. Como age? Quando faz o que é próprio de 
Deus, age na natureza divina; quando faz o que é próprio do homem, age na natureza 
humana. Por exemplo: na natureza divina sustenta o céu e a terra; na natureza humana tem 
sede e se sente cansado. 

Notas de Dom Henrique Soares da Costa 
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A misericórdia divina 

Fonte 

Santo Ambrósio (Tratado sobre el Evangelio de San Lucas, VIl, 207-212) 

¿Quién hay de vosotros que, teniendo cien ovejas y habiendo perdido una de ellas, no deje las 
noventa y nueve en la dehesa, y no vaya en busca de la que se perdió, hasta encontrarla? (Lc 
15, 4). Un poco más arriba has aprendido cómo es necesario desterrar la negligencia, evitar la 
arrogancia, y también a adquirir la devoción y a no entregarte a los quehaceres de este 
mundo, ni anteponer los bienes caducos a los que no tienen fin; pero, puesto que la fragilidad 
humana no puede conservarse en línea recta en medio de un mundo tan corrompido, ese 
buen médico te ha proporcionado los remedios, aun contra el error, y ese juez misericordioso 
te ha ofrecido la esperanza del perdón. Y así, no sin razón, San Lucas ha narrado por orden 
tres parábolas: la de la oveja perdida y luego hallada, la de la dracma que se había extraviado y 
fue encontrada, y la del hijo que había muerto y volvió a la vida; y todo esto para que, 
aleccionados con este triple remedio, podamos curar nuestras heridas, pues una cuerda de 
tres hilos no es fácil de romper. ¿Quién es este padre, ese pastor y esa mujer? ¿Acaso no 
representan a Dios Padre, a Cristo y a la Iglesia? Cristo te lleva sobre sus hombros, te busca la 
Iglesia y te recibe el Padre. Uno porque es Pastor, no cesa de llevarte; la otra, como Madre, 
sin cesar te busca, y entonces el Padre vuelve a vestirte. El primero, por obra de su 
misericordia; la segunda, cuidándote; y el tercero, reconciliándote con Él. A cada uno de ellos 
le cuadra perfectamente una de esas cualidades: el Redentor viene a salvar, la Iglesia asiste y el 
Padre reconcilia. En todo actuar divino está presente la misma misericordia, aunque la gracia 
varía según nuestros méritos. El pastor llama a la oveja cansada, se encuentra la dracma que se 
había perdido, y el hijo, por sus propios pasos, vuelve al padre y lo hace plenamente 
arrepentido del error que lo acusa sin cesar. Y por eso, con toda justicia, se ha escrito: Tú, 
Señor, salvarás a los hombres y a los animales (Sal 35, 7). ¿Y quiénes son estos animales? El 
profeta dijo que la simiente de Israel era una simiente de hombre y la de Judá una simiente de 
animales (cfr. Jer 31, 27). Por eso Israel es salvada como un hombre y Judá recogida como 
una oveja. Por lo que a mí se refiere, prefiero ser hijo antes que oveja, pues aunque ésta es 
solícitamente buscada por el pastor, el hijo recibe el homenaje de su padre. Regocijémonos, 
pues, ya que aquella oveja que había perecido en Adán fue salvada por Cristo. Los hombros 
de Cristo son los brazos de la Cruz. En ella deposité mis pecados, y sobre la nobleza de este 
patíbulo he descansado. Esta oveja es una en cuanto al género, pero no en cuanto a la especie: 
pues todos nosotros formamos un solo cuerpo (1 Cor 10, 17), aunque somos muchos 
miembros, y por eso está escrito: vosotros sois el Cuerpo de Cristo, y miembros de sus 
miembros (1 Cor 12, 27). Pues el Hijo del hombre vino a salvar lo que había perecido (Lc 19, 
10), es decir, a todos, puesto que lo mismo que en Adán todos murieron, asÍ en Cristo todos 
serán vivificados (I Cor 15, 22). Se trata, pues, de un rico pastor de cuyos dominios nosotros 
no formamos más que una centésima parte. Él tiene innumerables rebaños de ángeles, 
arcángeles, dominaciones, potestades, tronos (cfr. Col 1, 16) y otros más a los que ha dejado 
en el monte, quienes—por ser racionales—no sin motivo se alegran de la redención de los 
hombres. Además, el que cada uno considere que su conversión proporcionará una gran 
alegría a los coros de los ángeles, que unas veces tienen el deber de ejercer su patrocinio y 
otras el de apartar del pecado, es ciertamente de gran provecho para adelantar en el bien. 
Esfuérzate, pues, en ser una alegría para esos ángeles a los que llenas de gozo por medio de tu 
conversión. No sin razón se alegra también aquella mujer que encontró la dracma (cfr. Lc 15, 
8-10). Y esta dracma, que lleva impresa la figura del príncipe, no es algo que tenga poco valor. 
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Por eso, toda la riqueza de la Iglesia consiste en poseer la imagen del Rey. Nosotros somos 
sus ovejas; oremos, pues, para que se digne colocarnos sobre el agua que vivifica (cfr. Sal 22, 
2). He dicho que somos ovejas: pidamos, por tanto, el pasto; y, ya que somos hijos, corramos 
hacia el Padre. No temamos haber despilfarrado el patrimonio de la dignidad espiritual en 
placeres terrenales (cfr. Lc 15, 11-32). El Padre vuelve a dar al hijo el tesoro que antes poseía, 
el tesoro de la fe, que nunca disminuye; pues, aunque lo hubiese dado todo, el que no perdió 
lo que había recibido, lo tiene todo. Y no temas que no te vaya a recibir, porque Dios no se 
alegra de la perdición de los vivos (Sab 1, 13). En verdad, saldrá corriendo a tu encuentro y se 
arrojará a tu cuello—pues el Señor es quien levanta los corazones (Sal 145, 8)—, te dará un 
beso, que es la señal de la ternura y del amor, y mandará que te pongan el vestido, el anillo y 
las sandalias. Tú todavía temes por la afrenta que le has causado, pero El te devuelve tu 
dignidad perdida; tú tienes miedo al castigo, y Él, sin embargo, te besa; tú temes, en fin, el 
reproche, pero Él te agasaja con un banquete. 
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Ó festa espiritual! 

Ó mística Exultação! Ó espiritual Festa! Ó Páscoa divina! 
Do céu tu desces à terra e da terra, de novo, tu sobes ao céu! 
Ó salvação de todas as coisas! Ó solenidade de todo o cosmo! 
Ó alegria do universo, sua honra, festim de delícias! 

Por ti, a morte foi destruída e a vida foi difundida sobre todos os seres. 
Foram abertas as portas do céu! Por ti foram destruídos os infernos e suas correntes foram 
quebradas! 

Os habitantes na mansão dos mortos ressuscitam e se unem aos coros celestes! 
Ó Páscoa divina! 
Por ti a grande sala nupcial tornou-se cheia: todos trazem a veste nupcial! 
Ó Páscoa! Por ti não mais se apagam as lâmpadas das almas, mas todos recebem o fogo 
espiritual da graça, 

Alimentado pelo Corpo, pelo Espírito e pelo óleo de Cristo! 
A ti invocamos, ó Cristo, Deus soberano, rei eterno. 
Estende as tuas mãos imensas sobre a tua santa Igreja e sobre o teu povo santo, eternamente 
teu: 
Protege-o, guarda-o, combate por ele! Submete todos os inimigos, vencendo com a tua 
potência invisível também os adversários invisíveis como venceste as potências que nos eram 
hostis! 

Ergue também hoje os teus troféus sobre nós e dá-nos a graça de entoar com Moisés o hino 
da vitória, 
Porque tua é a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém 
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Mãe admirável 

Santo Efrém  

 
(Himno a la Virgen María) 

La Virgen me invita a cantar el misterio que yo contemplo con admiración. Hijo de Dios, 
dame tu don admirable, haz que temple mi lira, y que consiga detallar la imagen 
completamente bella de la Madre bien amada. 

La Virgen María da al mundo a su Hijo quedando virgen, amamanta al que alimenta a las 
naciones, y en su casto regazo sostiene al que mantiene el universo. Ella es Virgen y es Madre, 
¿qué no es? 

Santa de cuerpo, completamente hermosa de alma, pura de espíritu, sincera de inteligencia, 
perfecta de sentimientos, casta, fiel, pura de corazón, leal, posee todas las virtudes. 

Que en María se alegre toda la estirpe de las vírgenes, pues una de entre ellas ha alumbrado al 
que sostiene toda la creación, al que ha liberado al género humano que gemía en la esclavitud. 

Que en María se alegre el anciano Adán, herido por la serpiente. María da a Adán una 
descendencia que le permite aplastar a la serpiente maldita, y le sana de su herida mortal. 

Que los sacerdotes se alegren en la Virgen bendita. Ella ha dado al mundo el Sacerdote 
Eterno que es al mismo tiempo Víctima. Él ha puesto fin a los antiguos sacrificios, 
habiéndose hecho la Víctima que apacigua al Padre. 

Que en Maria se alegren todos los profetas. En Ella se han cumplido sus visiones, se han 
realizado sus profecías, se han confirmado sus oráculos. 

Que en María se gocen todos los patriarcas. Así como Ella ha recibido la bendición que les 
fue prometida, así Ella les ha hecho perfectos en su Hijo. Por Él los profetas, justos y 
sacerdotes, se han encontrado purificados. 

En lugar del fruto amargo cogido por Eva del árbol fatal, María ha dado a los hombres un 
fruto lleno de dulzura. Y he aquí que el mundo entero se deleita por el fruto de María. 

El árbol de la vida, oculto en medio del Paraíso, ha surgido en María y ha extendido su 
sombra sobre el universo, ha esparcido sus frutos, tanto sobre los pueblos más lejanos como 
sobre los más próximos. 

María ha tejido un vestido de gloria y lo ha dado a nuestro primer padre. Él había escondido 
su desnudez entre los árboles, y es ahora investido de pudor, de virtud y de belleza. Al que su 
esposa había derribado, su Hija le alza; sostenido por Ella, se endereza como un héroe. 

Eva y la serpiente habían cavado una trampa, y Adán había caído en ella; María y su real Hijo 
se han inclinado y le han sacado del abismo. 
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La vid virginal ha dado un racimo, cuyo suave jugo devuelve la alegría a los afligidos. Eva y 
Adán en su angustia han gustado el vino de la vida, y han hallado completo consuelo. 
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