
OQGÃO DAS ｃｏｎｇｒｾｇａｃￕｾｓ＠ MARIANAS DO COLtGIO CAT ARINb::NSC;: 

Ano IV Floriunóp. ｬｩｾＬ＠ Junho de 1'116 N,4 

o Const rutor 
Virtudt"!- Zelo pd.l' a1111:1''h 

\'if1o opo ... to: ｐｲｱｴｬｬｩｾﾷ ｾ ｉ Ｎ＠

() (·on ... 1 rutor : .. ｃｏｉ ｾ ＺｴｾﾷＮ ｾ ＧＱｉ＠ di\' í no 
dt, Jl"lI'. ('oll\Trlt'i o" pl'cadIlH", 
ＬｮｨｾＧｬ＠ o ., llIor ihllndo\, livrai aI) al

IlH'" do PUf"" ,lt ú flU' (31111 dia,) . 

o .\judante: "Sagrado ｃｯｲｩｬＢＢｾｩｯ＠ til' 
. ｨﾷ Ｎ ｾｉｉＢＧＮ＠ \'t"nh r ., 110, () n" .... o reino", 

(3'''' ,li 'l\ ,Il' indul;:l'nl'ia) , 

'IHodo: CUI1\.("ç;a n di:) ｬｾＩｭ＠ il tus 

dl' zt: lo •• \0 Il'\'anlal', fl'IH:ll' ('PICO 

H .' Zt·' ｡Ｌｩ ｲ ｬｬ ｾ ｵｬ ｮ ｴｯｲ￼ｬＧ＠ adrn:l , (iu' 
t',h." gruJlo, dl' ('jlu.:u IIIlJila .... Vl'/l". 

duranh' o (ha. ,\ noite, () ｰｬＧｲｾｬｬｮ＠ ta
h', ｱｵ｡ｮｬ｡ｾ＠ \"(,'7.l" a, ｲＨＧｰｬＧｴｩｾｴＨＧＬ＠ n ar
cando o numero num cadl'rnin 110, 
("ó01})arando-o ('0111 tl do dia UI ｨｾﾭ

rior . 

\ alma humana: .\ ulma hU\ :1õl

lli.' é o h .,.,ouro ｭｾＧｬｳ＠ pn'cluso do 
mu nUo. Ih'us-Padrp criou-a \eg 10-

Tio a \lIa prúpri;l s(·I1It., lhança e iJ ｬ｡ｾ＠
SC"III: (l"e..,linou-u para pos\uir e '.(()-
ar a \'i,tlO Bl'alirica dl' Ih,tls na 

('o rle ('('Il"\t(' para l<)(las ｡ｾ＠ etc!' 1i

､ ｾ＠ Il'.,. Ih.,th-FtUw fez -.,(, hom ·m, 
Irubalhou, \ofrf..'u (' Jllorrl'u na C"UZ 

afim d(" ':lh-ur as almas ela In ｾ￩ﾭ

ria ('tl'rna (l' das torturas do mJ er-
no· Fundou .!:lua ｉｾｲＨＧｪ｡＠ cum SlllS 

mura\"ilhosos suC'ralllf..'.ntll' para' tue 
'" "hlla, li'"essem graça abund ,n
h.' para se sal\"un'm. O Divjno ':.s
pirito Santo. diàriamonte, se (,!-tf )r
ça p()r J"(·tlr.'lr u\ almaloJ do pec. do 

e dl' sanlifid-I", com se"" ｾｲ｡｡ｳ＠

sanllficante e a{'ltlal, - "Que 
adiemta ao h U111("111 , \C' g:1nhar tocl'o 

() nrundo, JIl oil\ pl'rdt'rsua alma 
imort.al'! Q lH ' dar;', um humem {,111 

troc .. 1 ,'e ｾｵ｡＠ ahn..1 imortal". Tais 
"crdadl'\ ､ｬＧ｜ＢｬＧｲｩｾＮｭ＠ tornnr-no\ \0-
liC'itos pt'lo l.u:m-cstar d(' no,sas ui .. 
1I1;.lS ｬ＾ＱＢＨ｜ｰｲｩｾｃ｜＠ (' fI;!s dos outrns. ,Jú 
«U(' a ｯｲ｡ｾﾷｾｩｮ＠ é ｡ｬＩｬＮＬＨｉｬｵｬ｡ｮｈｾｮｬ･＠ ne .. 

C('S\áf'lU paril aleançar ｡ｾ＠ graQUS 
d(' ｳ｡ｨﾷｵｲ､ＱＱｬ｡ｾＬ＠ o ｃＨＩｮｾｬｲｬｬｴｯｲ＠ im-
1>lnra ,lO Sagrado Coraçào d(' Jesús 

a graça 41(' COllH.'rh·r 0' I}Ctndn
rt.:S, d(.' sah-ar 0\ lIloriollnd·os e de 
li\"rar ti, la'll1dihls alm .. ls .10 Pur· 
ｾ｡ｴ｣Ｇｊｲｩｵ＠ fll' ,\);1 Ilri!o,ão, ao p3S"O qut' 
o .. \iudante 1I("'1)('rla o no"c;o 1('lu 
ｾＧｏｉＱｬ＠ () p(':!tído ClUe" as ｾＧｬｮｈｬｳ＠ })o"\
ｾＱｉＳｭ＠ ｾｰＢ＠ ｡ｨＧｾｲｩ｡｣［＠ dll céu COIllO sua 
f('("OIlIJ ｉＨＧｮｾｵ＠

Durrnte !\ Tentaç-ão: "O \(·1I1('a· 
dor fUi S('J)}err a ",('nH.·nl(,I'. D(,us é 
o ,c;('nH'.lCtor; Sua ｾｲ｡｡＠ é a ,('I11('n
Ie'; o corac;io (> o (,ll1npO, rma ]lar· 
t(' tia ｾｻＬｉＱＩＨＧｮｬ･＠ caiu 41('111 terra IX'
dregosa" - coraçõt.'\ el1IJ)('d('rn i
d", ｰｾｬ｡＠ pn>guiça; oulra ｰ｡ｲｴｾ＠

c;liu "nas b('iras do (':llllinho" -
lima ＺｬｉｭｾＱ＠ chria de' di!,tfi\çt)e\. ac;

,im que a graça não pode pene-

Inll··: f1j;)j, lIllIa pal'll' da s(.'n :('nlc 
caiu ", 'nln' ", ('..,.pinhos" _ lIlIla 
alma tfi ., ＧｬＱｬ［ｬｬ｜ＨＬｉＢｾｬ＠ no.., cuidados 

IH·la , ·ida . qut.' jú ruio h ... It mpo 

para a dl'l' na ,,11\":11(;:'0 I alJ.(lIll1t l .,,-
11Il'nh' uinda ＨＧｾＱｩＱＱ＠ "('IH 1('fI'a boa, 
Illa, <1', :l\l· ... do fil'H1.1I1l('lllo ('IIIH..' 
rtllll·nu" - o dt.'lHúniCl, ('Olll ..,cU' 
artifu·iw., ,ubti\. rouha i.l' ｾｲ＠ 1\'41' 
d H.., 11IÜO' do., rri,tão, d(',C"uid Idos. 

- ,\ falta b:"ica é "prcglllçn, o 
tI(·..,cuido ltlll' oft.'nd(" a J)Ul''''. >l'\. 
ｐｬＧｬ ｩｬￍ ＡｾＧ｡＠ I l'lIl 1)0, ｴｾｬｬｬＧｮｴｯＮＬ＠ l' 1-:1 ｡｡ｾ＠

qU(' Jl."ú., C r L..." t o ｮｯｾ＠ dú para ,'\al
vannos nossas almos c 3. do, ｰｾﾭ

l '; uIcH'(.''\ l' do, morioundos. - A 
pf('guíça 1..' o c!-tcabelo do dl'llltnio, 
(' Pl'rigosa ｰ｡ｲｾｬ＠ o no,..,o "crd ld·ci
ro ｢･ｭＭＨｊｾｴ｡ｲＮ＠ t a ('";IlIsa cle lfll ·mc

, fl'l1tllÇÔf>S e a fonte de rn dtos 
p('cados mortais. QUl'1ll n:\o t'111 )re· 
ga "·('U tl'I11pO com pro\"l'lto, em
J)t'('gú-Io-ú para pt.'car. - A ｰｲｴ ｾ Ｇﾭ

gtllç-a Lo inj llrio!-ta para o nos" . vi
zinho. () preguiço,o nJ.o tcm " 8ri
<fade eri..,t .. l; não \e intl'f('c;'ia wlo 
bl'm .. "I"r ｭ｡Ｈｾｲｬ｡ｬ＠ "u c,pirilu,l d;) 
pro\.inu). - Zf.'1o pelas almas é 
I) rl'mÍ'dio contra a I)('rda da gra

ça, Bc,lilul' a Deu\ quase C"I' "l'j
tio pl'lo, homcns - ao Seu ligar 
no., nu ...... os ｣ｯｲ｡ＶｬＢｾ ﾷ＠ sah'a lll'JÍtas 
ｾ ｬｬｲｬｬｕｓ＠ <ru(' se acham ti beira da 
cond(.'nação (·terna. Ffl'Cluellt(·s .. IS

piraçôt.'!) de zelo imploram ao divi
no Coraçiio de JeslIs que olhe com 
misericórdia para o tri,tt' fracasso 
dns .pt.'caclores ,c (luzido" qu(' sJlve 
0' mOl'ihllndoc dLl:O) trt'lllendac;; t('n
ｌｬｾ Ｇ ｻＩＨ Ｇ ＧＧＧ＠ do c1t>ll1tmio (' que ｡｢ｲｾｬ＠ as 
I)Ort:l\ da pri,.io á, almas do PlIr
ｾ Ｚｬ ｴｬＧｬｬｩｯ＠ () .\judante trata (t(, 1·('t.'O· 

lto r a r os pPl'Mlor<" ntt\ boas !..{raças. 
,Il' I>l'" , , "Sagrado Curaç,iu de 
lt'SÚ\. , ·('nha a nú, () "OSSO r('jno· l

• 

Df· pois dJ. ｔ･ｮｴ｡ｾ￣ｯＺ＠ "() ｱｬｬｾ＠ fi-
I".,h-., ao mais ill!'ignificanlC' d(" 
llH'lIS irm.ios. a :\Iim o fizt''itt','' 
"\'0 .J Uil0 Final. I) Juiz publicará 
c:Hh ;lto ..dr misc'ricórdin ('orporal 

i' p'pirilllal rdto pi\ra ajudar a ou
tro, l' ｦＨＧ｣ｻＩｭｰｬｾｮＬ｡ＭｬＨＩＭＺＧｴ＠ como M' 
ｲｏｾｾＨＧ＠ rl'i'o a EI(' meSIllO. Como ('S-
tura ( 
;\ nIJlJ ,) 

.1 J(. V('I "gonha l' ('tmf\l\iio 
rt'!(uiçosa e indiferenle ao 

vt'r () dt·,pcrdicicj d(' c;ua \"ida. l'O· 

(Jl 'a.n to ｾ ｴ＠ prssoa 7l"'losa. quC' ,::t":lslnu 
'lI:1 ,da ('111 obra, ､Ｈｾ＠ ('ariel.,dl" rl'
cl'bt'r:'l U111à ril'a rt.'COIII]wn"a . no 
('t'u! ,\A"ora é o l('lllpO 1>ropido, 
agora é () di:l ela ..,alvaçiio. por llH'io 
lIa I1nHio tI(, aspi!':lçõr ... ele u'lo ("um 
fi c;;lU. S:lcrifício du ｾｲｪＢｳ｡＠ COlllO 1'('

parnção da nossa pr('guiçfl no p:l'i
':Ido. por mrio '<Ia ｏｲ［ｬｾｬＨＩ＠ p,ela C'OIl
\'('rs:io do pl'eadof('''! ]>('1 01 ,ahaçàn 
<I,,, moribundos (' pela lilH'rlaç.io 
tias ahl1a\ cio Purllat{)rio. 

p, Charl .. A, 1mb., S, J, 

ｌｉｖ ｩｉｾＨＩ ｊ＠
o "rubloma da Lob,'rdado, por 

FlIlton .I SIIt"tn; Li\"l"iu'ia ,\gil ' Ecli 
ｨｪ ｾ ｵＬ＠ HIII <til- Jaru·ir;o, I!) 1:3, _ .\ 
ＢＬＢｉｉＱｾＧＺｴｬｬ＠ ､ｴＢｴＬ ｾ＠ pn'l1ll"ntl' prohll'1113, 
I"IlIlul1 \hnoll (Onrunlra ,a l'OIll l.t 

fú1'11 HI1:1 .. I-'r('l'1I0111 Ulltll'!' Ｈｾｯ､ＢＬ＠

qUl' l' I) titulo da ｬＧ､￭ｾＧＺＮｬＨｊ＠ origina] 
illlll'ri('ana (h",ta ohra n"'alnlcn1.c 
digna do maior fil(.sofo anH:ri('Llno 
vi\"o. E,tl' li\"ro t· lima rl'\'(,laçào. 

. lk\"l'Ia () '111(' é ti liIJ(,J'd:ull' ('011-

('l,ito ín('olllpn'('ndidu para a maio

ria qtl(' d('ll' 'l' "'l'rH'm. Hl'\ ('Ia J 

UIll 1lI11r;10 <111(" \l' afa,tou (h· Cris· 
to, qUt' ｾｉ＠ Hhl'rdad(' '"' opt'réJ ]>(,la 
\"('rd a::j". da qUJI os llH>t.Il'rllos fo-
1of(·J11. a \'('rll'1(I(' pregaela por Ｌ ｜ｱｵｾＭ

1(, «Ul' dizia "Eu\uu a Yrrdadc", 
'1..1\ a \(.'rdad(' l- dura. Por ｩｾｬｬｉｯ＠ sem 
'Ior 1I1l1:1 ohra J}ult'miC':l, "0 Prohle
ma ela J..il.H'rdad(·" ､Ｈｾｳｴｲｯｩ＠ 0'- fun
､ｩｬｬｬｬｬＧｮｴｯｾ＠ do ;\'azi..,l1lo e do I a.-.,cic;· 
mo. ｬＧＧＧＧｬｉｬ｡ｾ｡＠ ('Otn uma lúgi('<) : qual 
'la':" rt'slstl", o t.'difirío 1Mbêli co <lo 
l:olllllni\llw. - Entretanto, n f u \(' 
l'ont('nta <'0111 cll'-,truir (' d(' w)ir. 
SIH'l:n l' muito p()..,itl\·o na s. hltüo 

d", confliln., l'nln' () c.lpital l' O 

Irl halho. Ｇｉｯｾｴｲ｡＠ ('01110 a ｉｾｲｴＮ Ｇ＠ J. ("a
túlíca indicou de Jllodo ('onC'J do o 
caminho par,a a H'rdadeka lila'l'
､｡Ｂｾ Ｌ＠ Chah, ",Ia obra fosse lida, 
('J1('ontrassl' a uoa vontade s( m a 

"".<1 nàu h"\'l'd liberdad .. , 
S"" C, 

O Lobo do Mar, por Jack Lall
don; COlllp,lnhia r'.Álitora :\u( ional, 
S. Pa"lo, 1911. ｾＺｩｯ＠ s.,ben' IS, se 
('\Ia foi a int('nç;10 do autol' ＱｉＱｾＱｾ＠

110 Loho do "ar, 01>:" Loho L I',cn, 
dt'\('nholl Í'll' o rl'lratn do tl)(l do 
ｮｷｬＨｾｲｩ｡ｬｩＬｴ｡＠ l1lo ·!l"rno. «til' nfali
q'I1Ol'l)t(' aC'aba no totaltta ｩｾｮｬｦＩＮ＠

:\l'gar a imort .. llidacll' da 31111a é 
ｮｬＧｾｮｲ＠ tudo.., o!-t valon'.., id('ah, {-
pregar () ll1ailii (,1";.JS"iO ('I:Wh ... ll0,;. 
pi ... ar ao.., pe') Indos o., din'ihs dlO 

J)l'lI\ (, do5, hnllll'ns. "'to l·lIl..,tra 

.lar).. London com ｭ｡･ｾｬｲｩ｡＠ 111 " pro· 
('("{h'r <lo ｣ｾｬｰｩｬ￼ｯ＠ Lobo Lar..,('Il, \Ia.\ 
111Oc..I'·;I. tamh{'1ll. que ;',tr ＨＧｾ＠ I)i,mo 
t· n Jlt'J<clição do ('goi\ta, Henry 
"í!n "'t'ydl'n. o ｮｴｬｦｲｾｯＮ＠ (· ... tr. no 
1)()Ilto de perdel' Slla ｦｴＮｾ＠ ,na il'lorta
lidade d" alma. quando u I ('rois
mo clr uma jO\ ＨＮｾｉｬｬ＠ o ,ai "a. T1Hlo 
i,to ｣ｯｮｾｴｩｴｬＱ･ﾷ＠ o fundo de l1ltl in
I('rr""flntl' rOllwn('('. St.'l" G. 

pooro. Pe:.,cador de 8aleia.... l)l)r 
W, li, (;, ｋｩｮｾｳｬｯｮＬ＠ ｉＧｬｉｲｬＢｾ｡ｬｩ｡＠ E,li
lor", ""b,)a, S. \ - I)l'''''' h:' 
IIIUitO d("sel:\\";1I11II ... ;1 tl'adução lh's
te li\"ro. ｲｾ＠ lima elas IIbnls <)lll.' Sl'lll
PI"(' encontrar;} ｬＨＧｩｴｯｲＨＧｾ＠ ('n lu..,iú,ti . 
ｾＧｯｳ＠ ·,1H.10 loJóllll'nh' l'llln' os moços, 
lIla, 111('''11)0 oos adultos. AVl'nt llra, 
PIlH)çÍ)e, "('m ｉＩＨＧｮ ｾＺｬＢＬ＠ 1ll.1S tu,to ..,a· 
dio, to. com profunda ,impatia flue 
:leompnnhamo.., a Pl'dro nas lIluita, 
IH'rip('('ia., ('m qu(' o Lmçoll n ,\Ia 
irrdkdo de moço, E, o olhar alen, 

E' BOM SABER ... 
" ·Üo :,('r;j dl'Jlld'ihdo Jn,jsltr

UlII.., que u idi·ia lotillJtâria nU<1 foi 

'Ust'·, !II. !u, IH'11l llilhanu, nl'lIJ 1I1(,lnii, 
na m"ig(.'l1l; loi 11m" fl'ação pUl'u. 
11!('l1ll' ｲｬｬｩｾＧｬＢＬ＠ .\'isilll Chri.,tol,lur 
ｊＩ ＺＮｬ ｜｜ ｾ ｭｮｴ＠ UIIl .10\ ITlt'lhorL'.\ hi\lorja
do,,'''' (0 ｦｩｬｬＢＢＧｯｦｯｾ＠ ('ontt.-J1IIXJrâncos, 
('111 .. O JulgaliHmlo dus ｾ ﾷ｡Ｈ［･ＺｾＧＢ＠

Plola prjlll('lra \'('z na hi.>tôri • 
' , )!' 1:"'lolI{l\ {'nido'i foi honrado 

"m C:.opelão ｾｬｩｬｩｬＳｲ＠ l"Om " ｾｉ･､｡ｪｨＮＬ＠

.Ir lJonra do ｃＨＩｮｾｲＨﾷＢＮｳｯＬ＠ quan(lo o 
PJ"'(·.,ull'lItl' Truman ('olocou a mais 
alta ("ond(Ocoraçiio nacional no {)o(:I

lo do H, 1', J'>Sl'l'h Timolhy O'C,tI
I"han, S . .r, () Cupeliio ,crvia no 
ｊｬＨＩｲｌｴＭ｡｜ＧｩｻＩｬＧｾ＠ "Franklin", <luando 
rstl' na\·jo. ('11\ Ｚ｜ｌｩＮｲｾＧｮ＠ d(' 1!H5, f"i 
ｬｴｾｬＨＧ｡､ｬＩ＠ pt'lcJs japOnl"l". O Padre 
n:io ... úmente cumpriu _'l'll"i d('verd, 
d(' 'Jcerdot(· junh) aus floridoS e 

ＨＩｲｩ｢ｬｬｮ､ＨＩｾＬ＠ nHt\ organizou e dí· 
".ou u, ｊｬｉｾｬｮ￼ｨｲ｡ｳ＠ de salvamento 

do Por"tu-a\'iül's. ｮｩｾＮＬ｣＠ o Pres. Tru
ma.n qur I ) C;lpe1Jo 1lJ('T('C('U a <tIS

tin.;ào u1)or hcrui..,lI\ú (0 intn.:pid('z 
exeq}('íon,li ... tom ri!-tco dt." sua '·Ida., 
fJra e al'im3 do seu dever". 
(:\ ＢＢＬＡｲｾ＠ \'ida I. 

- () Gentr"1 ｾＢＬ｣ａｲｴｨｵｲ＠ assrgu
rOll nO\··êllll{'ntc a liot:r'Jade de cul
to no ;'P"O, ｣ｨ｡ｭｾｮＨ｜Ｂ＠ ｾ＠ Iibrrdadt 
religjoç;a d(' "o mais sagrado do.., 

direit ;), humanos", e (lt·nonlÍnOlJ ur 
"T1l.nisti·rio a l>n l'qado, paciente e 
h('roico" ali ath·idadet; da ｉｾｮＧｪ｡＠

Cal,il,,'1. ＨｾｕｬＢｴＩＧＧＧ＠ \'i/h) 

- O.., Jllo\ll1Irnlo." PQ1itic(J', n3 
Eurlll>a, ｃ ｾ＠ ntinuam no afa.\tarne-nto 
ll.a c1irl'ita como ､ｾｬ＠ t"s'lul'rda 'lãr3 

n lIIl'io. r:...,petialml·ntr, na .\u"itria, 
nol:-l·,e tal afastamento da'i idéIas 
furnlllllstas. O novo chancel('r Figl 
Ｂｲｾ＠ ,lirl'lnr da .h",chçào Católica 
ele F;ll('ndt'irH\: (·,t<'\'e num "3m· 
ｾＩ＠ .1<" ronc('n!r!H,":io ｴｾ Ｇ ｵｲ｡ｮｴ･＠ () N'

ｾ￭ｭ｣＠ lIl' Ilillrr l' foi membro do 
nwvimrntn ｾｬＱ｢ｴｬＧｬＢｲ￢ｮｬＧＨＩ＠ de 1ib("rta
("Co. ,\, uu!orídadt,.., vaticanas fica
ｲｾｬｊｈ＠ s;lli..,feitas ('(1111 a rleiçüo dl'."i

I" h')l1Il'" P'I"" ｃｨｯｮ｣･ｬｾｲ＠ da .l.u.
Iria, !TQW), 

- Em ('on\('(lul'ncía ､Ｈｾ＠ ulna btm 
pbnl'ia.Ja ,001lnp"nha, diriRida pe-
1,,\ japon,'"',, 311.lllln,OOO de chine
"\e, :tcoslumarall1-S{' ao \1'0 do ópio. 
､ｬｬｲｾｬｔｬｴｴＮＧＢ＠ a ｕｬＢＧｬＱｰＺｬￇｩｾ｜ｴＩ＠ ｪｾ ｬｰ ｣ｭＨＧ ｳ Ｎ｡Ｎ＠ l ·ma 
\'('z mais, () ｾＺＩ｜ＧＧＺｲｮＨＩ＠ C'hinl'" r,ti lu
I:Jndo com o maic)r ｰｲｯ｢ｬｾｬＱｬ｡＠ inter
n.() . ... :, procluç.1o e o .u ... o ti :> Úpío. 
(TQ\\'), 

lo dl· .... cohrirú a m:1O prott.'tora ､ｾ＠

1)(,\1' que ｾｵｩ｡＠ os p.\,,()\ .10 jO\'f'f'fl 

uh' (Jl'n 1)0111«\ Ill.l., ft'lil, ｾＨＧ＠ enC'on
ｴｲｾ＠ t' IH,,"') no ,ein til' 'iua fomi· 

lia - Sec A, 
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o MARIANO 

ｾｊｃＨＩｌａ＠ ｛Ｉｾ＠ ｃＷｕｾｖｖａ＠
(VI) 

1:'. Ｂｐｾｲｬｬ＠ a uoa ｲｴＮＧ｡ｬｬｺ［ｉｾｾＮｩｯ＠ ､ｴｾｳ＠

'".:I ｵｨｊ｜Ｎｉｾ＠ l'onvin\, ＮＡＮｾ＠ o núnwro ､ｵｾ＠
ＨﾷｦｾｬｬｩｴｲｬＢＢＬｩＮｵｬｴＩｳ＠ o r>('rlnilLr, ｯｾ｡ｮｩｺ｡ｲ＠

:"t,('\'t ... " purticulul'llol\ co.m fOM1lo e 
v .. l. pr;,priu, (I) ainda que SCJJl

pn' 'lIl)(lnlülildth à autoridade que 
i!l()'H'rOô) 8 Congn·gaçiio". (2) 

ＨＢｾＢＬＮｮｬ￡ｲｩｯＺ＠ (I) &tas sel'ções 
, .. Ｈｾ＠ d .... ｾｕｬｬＱ｡＠ iUlportàneia para a 
C. ){, El ... ｾ＠ CO.:10 o vrgOlnisUlo no qual 
I)llba a ｜ｩｾ､｡＠ m.aria.na. E por s.cr a 
'ViJa marIana 'tão rica em ｰＨＩｓｾｩ｢ｩﾷ＠

li.t1ade30, (} DUnlC"rO de se-cções é 
IIUa.,u que ilimitado. Jú que a ati
• idade da C. ｾＱＮ＠ nlio se resume nas 
COIllunhôes Gerajs e .nas rcuniõc.;, 
mas deve ter o seu campo de aç[io 
t.lIlbi'm rúm do recinto da igreja 
ou de um salão, será nas secções 
IIU.. cada Congn'gado - segundo 
as ,uas preferê.ncias - cultivará a 
vida mariana. Conforme os três 
fi m, principais da C. M. pod'emos 
fonnar tres gnlpos de secções. Ao 
1. grupo pertencem, p. ex., a Sec
ção Eucarl<.tica, a Secção Ascética: 
pois, encaram, especialmente, a 
santificação própria. Ao 2" gnlPO 
podemos assinar as Secções ?>tis
sionarla, Catequetiea, do Auxilio 
Social, etc. Estas v;sam a salvação 
40 próximo. A defeza da igreja 
.. ｲｾ＠ RSSuntO principal do 3° gru
po, formado pelas Secções da im
prensa, ,"-Pologetíca, Litúrgica, e 
mais outras. Não será contra o es
pirito da C. M. a formação de Sec
ções Ｆｰｯｲｴｩｾ｡ｳ＠ ou Dramáticas. 

(2) J': de notar que as Secções 
."0 .ão autônomas. Embora te
.h.am • sua Diretoria própr.ia, es
ｴＮｲｾｯ＠ sempI'e sob a plena autori
tlade do P. Diretor. Onde for pos
d vel, f açalU os ｣｢･ｦｾ＠ das Secções 
parte da Diretoria da C. M. Isto 
facilita um funcionamento liso e 
IInped. um particulari,mo malsão. 
Pois, os membros da Diretoria 
olharão, em primeiro lugar, pelo 
bem de toda a C. M., abstendo-se 
por isso de atívidad<lS d'as Secções 
que poderiam ser causa de ruscór
dias. 

H. U J': também muito confolTlle 
com os c&a.tutos prími ti vos dati 
Congregações Marianas que nestas 
baja, mónnente se são dOe estudan
leso wna ou mais Academias, em 
que 00 jovens se exercitem em tm
b.lhos cientificos, literários, artis
tioos ou (>'CQnõrnicos, para se aper
feiçoarem nos seus estudos ou pro
fissão, e adquirirem, sob a direção 
de pessoas competent/OS, um são 
tTitério nas questões que tênl re
lação com • fé e com a mora l ca
tólica". (1). 

Co • • ntário: (1) A necessidade 
(Ioe ｴ｡ｾ＠ exercícios, talvez, nunca se 
manifeStou mais claramente do que 

.hoje. Nola-se tan ta confusão de 
itiéi •• nas cabeças de estudantes 
cató.líco. •. O exercício da medicina, 
da advogacia ou d'o comércio, para 
aduzir alguns exemplos sómente, 
não pode ser emancipado da Fé ou 
da moral. E que dizer d'a atividade 
política, onde justamente os prin
cipios <la religião salvaguaroam o 
bem-estar da Pál1'ia e da socieda-

dl' hUlllall:l') CIlHl ()ril'nL'ç;.'io ｳ｣ｧｵｾ＠

,'a l' (h'('l(lldu torna-\e jndispcll,;a
\t'J. E.\lll\ \cacltuuiJs, .... 'l1trclullto, 
fIIU'l''''('l'rüo "úlllt'nlc <IlI:lillllc) ＱＱｽＨｬｯｾ＠

I)" "'U"l JIH'mJ)rOs p:u'Uciparclll ati
\:llIll'nlc' no.\ t,'abuJhos. 

MONTE SURIBACHI 

{;1'""11 Beach (PraIa Verde) cha
ｮｬ＼ｈＮＬＨｾ＠ u lugar, onde as lropas 
aml'l'Il'anas puseram pé na ilha 
japonesa lIe I IVO J ima. Que iro
IlIa I "ão há nada de verde nessa 
faIxa de areia que ostenta uma 
cM enll'e cinza e vermelho de 
ferrugem 

E e"ta irullw agrava·se pelo as· 
pecto que a praIa oferece no se
gundo (lia depOIS do desembarque. 
Lenlenas de soldados mortos Ja
zem na extensão desde os confins 
do mar até o sopé do monte Sun
bacllÍ. NomeIO dêles sÓfrem ou
tras centenas o marlÍl'lo das feri
das, da séde e do terror que inspi
ram os Japoneses escondidos nas 
traldas e no cume da montanha. 
lntrepldos membros dos servIços 
me<lJcos e heróicos capelães Igno
ram as reclamações de corpos ex
(enuados e fatigados, ignoram os 
múltiplos sinais, que lhes falam 
do perigo, que correm, de serem 
mortos pelos atiradores amarelos. 
E os capelães não podem derucar
se exclusivamente aos feridos. De
vem preparar novas levas de com
batentes para o esfôrço mais 
cruel: o assalto à terrivel fortaleza 
que l'€pre.senta o Monte Suribachi. 

Numa caverna, formada por aI· 
guns rochedos, um capelão mon
tou seu altar portátil. Um sol de
sapIedado aquece as pedras e os 
homens. Os homens ao redor do 
altar. São visíveis apenas 15. Os 
outros abrigam·se atraz de pedras 
e em excavações. Pois, os japone
ses vigiam cada movimento, es
piam cada sinal de vida para des
trUIr e aniquilar. 

Com uma calma que parece não 
ser dêste mundo, o sacerdote ofe
rece o sublime Sacrifício. A Hós
tia branca, imaculada, eleva-se 
aCIma das cabeças inclinadas dos 
guel'l'elros, acima dos horrores da 
morte e dos ferimentos, prome
tendo fôrça e coragem a tulS, pro
metendo paz e tranqüilidade a ou· 
tros. 

Comunhão. Dos seus esconderi
jos sUI'gem homens prontos para 
o ataque sangrento Aproximam.se 
do altar. Um por um recebe das 
mãos sagradas do sacerdote o Pão 
da Vicia, a comirla mistel'losa que 
fortalece o coração, que aviva a 
fé, que gera a dedicação mais he
róica, o Pão vivo que desceu cio 
céu, que é a garantia infalível da 
vida eterna. 

Se a côr verde é s[mholo da vi
da, naquele dia justificou-se o no· 
me de Green Beach. A Vida inspi
rou aos sotdados a bravura que 
lhes permitIU a tomada do monte 
Suribachi, etapa importante na re
conquista do Japão para a prega
ção do Evanj/'elho. 

o rapaz 
.1.1 cra noite ｡ｶ｡ｮｾＧ｡｣ｊ｡Ｌ＠ ;JS linhas 

11.0 fl'ont de Sa!erno se tornaram 
IJ1tJIS C'ahnas. e o Cupf'l{lo l'c\johpu 
"1)\'f)\'ell;lI' a ('una paus" de fogo 
para uma visita rápida. ao ho::;pi· 
ta I de sangue. cheio de feridos. Ao 
('h('gar éle ao longo e hUlxo edlfi
cio n1l'io arruinado, él notíci;\ de
qU{' () ｰｾ＠ Antônio ･ｾｴ｡ｶ｡＠ aí ｰＺｊｳｾ＠

ｾＨＩｕ＠ depressa de cama para cama 
Enfermeiras e médicos trahalha
vam fehrilmente, cuidando de um 
grupo ele feridos, trazidos momen
tos antes. O sacerdote dil igiu-se 
aos h01ncn.s que, en1 ｳｵ｡ｾ＠ camaH • 
esperavam serem removidos para 
os aviões da Cruz Vermelha ou 
uara os navios ancorados perto da 
praia. Os homens não só estima
vDom seu Padre, mas Unham-lhe 
verdadeira afeição e olhavam para 
élc com esperança e coragem, con
formando sua conduta com o que 
éles sabIam que exigia dêles. 

"Haló, Johnny", disse o sacerdo
te a um rapaz todo envotto em 
bandagens. 

Das . nossas Congregações 
c- M. N. Sra. da Glóri",: Recebe

_ ram a fita dOe congregado, aos 5 de 
:\Iaio de 1916 00 srs. Abdon L_ Sch
mitt, Arno Schwengber, Assuero A. 
Dias, Cássio A. Pinto da Luz, Celes
tino Sachet, Deoclécio Rodrigues, 
Diooysio Damiani, Emani Sant'Ana, 

"'Iaroldo Bez Batti, J aison T. Bar-
reto, João A Bauer, João B. Hodri
gues Jor., f{enato)1. dos Santos, 
Hubens A. De Luca, Wilfredo M. 
Bayer. 

C. M. N. Sr",. do Rosário - Sec
ção dos MeQores: Aos 8 de Maio de 
1916, fizel'3fl1 sua consagração a 
ｾｉ｡ｲｩ｡＠ S-1ntissima os novos congre
gados Feman(lo J. C. Bastos, Hé
lio J. M. da Silyeira, José A- Pe
reira, Miguel Digi" amo. - Secção 
dos Maiores: Aos 11 dOe Maio de 
ＱＹｾＶＬ＠ consagraram-se à Nossa Se
nhora os srs. Ayrton R. de Olivei
ra e Saul U1ysséa Baião. 

Di .. Mundial do Congregado: O 
dia 12 de Maio amanheceu com 
rorte chuva, impedindo esta se de
sc-nvolvcsse o programa traçado 
para n celebração do Dia ｾｉｬｬｮ､ｩ｡ｬ＠

110 Congregado. Entretanto, falta
vam bem poucos congregados ｾ＠
Comunhão Geral que se realizou oa 
ｾｦｩｳｳｾ＠ das 7' 2. As 10 horas relmi
ram-se as tres CC. :.nl. do Colégio 
r.atarincnse no salão nobre. Fala
ram, nesta ocasião: O sr. Líncoln F. 
Mendes (IIo Assisten te da C. M. do 
I{osário - Seco dos ｾｉ･ｮｯｲ･ｳＩ＠ sn
bre o tema: O Congregado e a EG
caristia; o sr. Florduardo Sena (<la 
C. M. ",'a Glória): O Congregado e 
os Estudos; o sr. Mauro José Re
mor (Presi<lcnte da C. M. do Ro
sário - Seco dos Maiores): O Cnn
gr'l'g,,,io nos Tempos Modernos. _ 
O quc fa!tou em esplendor exterior 
foi ricamente compensado pela boa 
\'ontade dos eongregados e canrli
l1ato,>, l1Janifcsl'lda pel,1 sua presen
ça, Rpesar do tempo inclemente, 

eSCal)Oll ? 
"llalô, Padre," ｲ･ｾｰＨＩｮ､｣ｵ＠ o mo

ｾＧＨＩ＠ l', {'om um 9:orriso vago, contl. 
nuou "bem. desta vez, estou Ilqui 
d,Hlo" 

.. ｂｯ｢ｩＮｬｧＨｾｭＬ＠ Johnny". 

"Xiio, Padre. Ouvi o que Wsse. 
ram os mfdlcos c a, enfermelTas. 
Pensavam que eu não ouvia, ma,; 
ouv!. Dh-cram que não havia es
pl'ranta" 

"Xiio ligue", Johnny. Você está 
('m hoa, mãos agora Você melho
I'ará j:.í e já". 

Ｂｊｾ＠ bonito que fale, assim, Pa
dre", retrueou o mo<;o. "Porém, a 
gente tem que ver a realJdade cb
mo é. E esta não oferece uma só ' 
･ｨ｡ｮｾＧ｡＠ ". 

O sacerelote sentou·se na beira 
da cama. 

"Escute, Johnny", começou êle 
lentamente. "Quero falar-lhe de 
um rapaz da última guerra E é 
tudo pura verdade, sem tirar nem 
pôr_ Eu mesmo vi ｾｉ･＠ estava feri. 
(lu gravemente, justamente como 
vlJce, e êle observava os médicos, 
quando ele" o examinavam e lDe
nea I'am a cabeça de vagar. 

"Provàvelmente não passará a 
nOIte", disse um ､￪ｬ･ｾ＠ num sussur
ro. "Dê-lhe todos os lenitivos que 
puder_ Só um milagre salvá-lo-ia". 

"Aquele rapaz tinha muita se
meihan<;a com você. Não era o que 
você chamaria um pecador, mas 
na prática da religião, contentava
se, com o minimo. Não tinha moti
vo algum de esperar o favor de 
um mIlagre. 

"O Capelão veiu e rezou com 
ｾｉ･Ｎ＠ De qualquer modo, sua cora
gem revi\'eu e com ela a vontade 
de viver Talvez isto por si só fôs
se um mJ!agre. Talvez o grande 
Autor tia Vida estivesse observan
do o novo interêsse e a esperança 
crescente de alcançar as cousas 
que enchem os sonhos da moci
dade. 

UEntão o ferido sugeriu uma 
promessa ao seu Criador. Se esca
passe com vida, suas fôrças, com o 
lavor de Deus, seriam dedicadas à 
ca usa l1e Cristo 110 saceroÓCio. l1:le 
seria uma testemunha para o mun
do de. que o tempo dos milagres 
ainda existe". 

Aqui o P. Antônio fez uma pau
sa e olhou para Johnny. O rapaz 
ti nha se meio levan tado na cama. 
Seus olhos, cheios do mais vivo in
tel'ê,;se, estavam fixos 110 rOsto do 
sacerdote. 

"Sim, Padre", disse. "Continue. 
O rapaz e,pacou ?" 

o Capelão sorriu. "Escapou êle ,,, 
repetiu "Sim. Johnny E eu sei, 
porque fui eu aquele rapaz feri
do". 

E. A. RUI'I>ert. (UThe Queen's 
\\"ol'k" - Trad.). 

X" .la 
na feiti' 
'io", o r 

ｾ＠ ｣｡ｵｾ＠

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


	00001
	00002
	00003
	00004
	00005
	00006
	00007

