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Pelo ano de 291 da era cristã, nasceu em Roma 
uma formosa menina, bela como uma rosa, filha de 

uma das mais ilustres famílias romanas. Foram seus 
pais Honório Plácido e a nobre Laurência. Estes, de 
comum acordo, puseram-lhe um significativo e sim

bólico nome: INÊS. Segundo a etimologia grega, quer 
dizer: 11imolação e pureza��. Na etimologia latina, o sig

nificado é: 11inocente cordeira11• 

Na Roma Imperial nasceu em 291 uma menina 
a quem foi dado o nome de Inês. 
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Inês cresceu num rico e formoso palácio. 

Inês vivia com os pais num rico e formoso palá
cio, onde encontravam asilo e refrigério numerosos 
cristãos, e onde se reuniam frequentemente para ce
lebrar o culto, antes de começar a grande persegui
ção de Diocleciano, nos princípios do século IV, quan
do tiveram de se refugiar nas catacumbas, ocultan
do-se naquele labirinto de túneis. 

A menina aprendeu dos pais a Doutrina Cristã, e 
com os maravilhosos exemplos de bondade que to-
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dos os dias presenciava entre os cristãos, aprendeu 
também desde muito pequenina a amar a Deus e ao 
próximo, e a repartir esmolas, sorrisos e muito cari
nho entre os mais necessitados. 

A jovem Inês, desde muito criança, fazia com fre
quência à sua mãe perguntas cheias de curiosidade 
sobre a vida e a morte de Jesus e os seus 
ensinamentos. E insistia que a levassem às reuniões 
e ritos dos cristãos. Quando isso acontecia, escuta-

Menina inteligente fazia muitas perguntas à mãe. 
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va com atenção a pregação do Bispo e dos Sacerdo

tes. Depois, em casa, comentava tudo com a mãe l 

pedindo que lhe explicasse de novo os pontos que 

mais a tinham impressionado. 

Neste ambiente de fé, foi crescendo Inês até co

meçar a ser uma mulherzinha, encanto de todos, e a 

primeira a socorrer os mais necessitados. 

Um dia, ao voltar de uma escola de meninas, re

parou nela o filho do Prefeito de Roma, Sifrónio, o 

O fiJho do Prefeito de Roma apahwnou·se por efa. 
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qual de imediato se apaixonou por ela. Para lhe agra
dar, enviou-lhe jóias, mas Inês recusou tudo como coi
sa desprezível. No entanto, o jovem pretendente não 
se deu por vencido, e mandou entregar-lhe pedras pre
ciosas, oferecendo-lhe ainda, por intermédio dum men
sageiro, palácios, quintas e uma imensa fortuna. 

O jovem estava loucamente apaixonado por ela e 
não admitia no seu orgulho que alguém o recusasse. 
Por isso, continuou a insistir, e com os amigos não 
falava de outra coisa senão da beleza de Inês e de 
quanto gostava dela. 

Depois de tanto ter insistido, diz-se que Inês lhe 
enviou esta resposta: 11 Peço-te que não me incomo
des, porque eu já estou comprometida com outro, 
cujas jóias são mais preciosas do que as tuas; a sua 
nobreza e dignidade são muito superiores às tuas . . .  
Ele marcou já a minha fronte com o seu sinal, jamais 
admitirei outro amante . . .  Amando-o, permaneço cas
ta, abraçando-o, fico sempre pura, tomando-o como 
esposo, nunca perderei a minha virgindade. Depois, 
darei à luz sem dor e a minha família aumentará to
dos os dias11• 

O jovem pretendente não compreendia nada da

quela linguagem e julgava que se tratava de algum 

outro mais rico do que ele, o que de modo algum 
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Já estou comprometida com outro que 
marcou a minha fronte. 

podia admitir. Ficou desconcertado. 

Quando recebeu tal resposta, o jovem foi tomado 

de tão cega paixão que acabou por ficar doente. 

Chamados os médicos, estes revelaram ao Pre

feito, seu pai, a causa da enfermidade. Fizeram-se 

novas propostas à virgem do Senhor, mas ela recu

sou-as, declarando que nada seria capaz de a fazer 
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O jovem. desiludido, acabou por cair doente. 

faltar à palavra empenhada com o seu primeiro 

compromisso. Então o Prefeito entrou no campo da 

espionagem. Enviou espiões para descobrir quem se

ria o prometido da jovem. Disseram-lhe: "Inês é cris

tã, e está sob encantamento mágico que a leva a di

zer que Jesus Cristo é o seu eposo". 

O Prefeito Sifrónio ficou encantado com as notí

cias que lhe transmitiram acerca de Inês. Por isso, 
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enviou-lhe novos mensageiros com novas propostas. 
Em segredo, fizeram-lhe primeiro as promessas mais 
irrecusáveis, logo seguidas de terríveis ameaças. 
Nada, porém, conseguiu abalar os propósitos da vir
gem do Senhor. 

O seu semblante permaneceu imperturbável, e 
quando o esbirro tentava demovê-la ou infundir-lhe 
terror com as piores ameaças, ela olhava-o com des
prezo e alguma ironia. 
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O Prefeito en v;ou espiões para descobrir quem 
seria o promet;do de Inês. 

Vendo-se assim desprezado, Sifrónio chamou os 

pais de Inês. Mas como não podia exercer violência 

sobre eles por serem nobres, falou-lhes da sua pro

fissão de cristãos, fez-lhes ver ao que se expunham, 

se ele os denunciasse, e, com esta ameaça velada, 

mandou-os embora. 

O Prefeito insinuou-lhes o que lhes poderia acon

tecer, se recusassem as suas propostas e ele os de

nunciasse, mas Inês nada temeu. 

A sua devoção, diz Santo Ambrósio, era superior 

à idade, e a energia superior à natureza. Era já mes

tra na virtude aquela que pelos anos era ainda uma 

menina. Haveria, porventura, naquele corpinho apa

rentemente tão débil lugar para a espada? 

A menina, já caldeada no amor a Cristo, resistia 

com todas as forças às sugestões do esbirro, para 

que desertasse da fé. 

Entretanto, oferecia com agrado o corpo 

imaculado à tortura e à morte. 

Quantos terrores ensaiou o verdugo para a con

vencer! ... 

No dia seguinte, o Prefeito, despeitado, deu or

dens para que Inês se apresentasse no Tribunal. Ela 

despediu-se dos pais consolando-os e confiando-lhes 
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O Prefeno chamou os pais 
de Inês à sua presença. 

que estava ansiosa por ir juntar-se a Jesus no céu ... 

Os guardas do Prefeiio rodearam o palácio dos 

Cláudios, como se se traiasse de prender algum pe

rigoso cadastrado. Prenderam então a jovenzinha, 

que, com firmeza e grande dignidade, confiada ape

nas no seu celestial esposo, se deixou conduzir ao 

tribunal. 
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Prenderam Inês e levaram-na ao Tribunal. 

O povo, ao vê-la passar entre os soldados, inter

rogava-se sobre qual seria o motivo de a levarem 
presa. Mas aqueles que o sabiam tinham pena dela, 

considerando uma pena que tão bela jovem fosse em 
breve morrer. 

O Prefeito, enquanto Inês esteve diante dele, co
meçou por tentar convencê-la com promessas, mas, 

perante a firmeza dos seus propósitos, disse-lhe re-
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Eu te obrigarei a entrar no templo de Vesta para af ofereceres, 
noite e dia, os venerandos sacrifícios ... 

dondamente: 
- Queres conservar a virgindade? Pois eu te 

obrigarei a entrar no templo de Vesta para aí ofere
ceres, noite e dia, os venerandos sacrifícios, como 
as outras vestais. 

Respondeu-lhe Inês: 
- Se eu rejeitei o teu filho, homem dotado de 

inteligência, como te atreves a esperar que eu me 
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Podes usar todos os meios de sedução ... De mim nada conse
guirás porque eu tudo posso naquele que me confronta. 

incline diante dos teus deuses que não têm vida? 
-Tenho pena da tua idade, replicou o Prefeito 

Sifrónio; reflecte e não te exponhas à ira dos deuses. 
Respondeu-lhe Inês: 11para Deus não interessa a 

idade, mas os sentimentos da alma. Mas vejo que 
procuras que eu faça aquilo que nunca farei. 

Põe em prática todas as artimanhas que deseja
res; usa os meios de sedução que julgares mais 
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irresistíveis: nada conseguirás, porque eu tudo pos
so naquele que me conforta." 

Esgotados todos os argumentos, o prefeito amea
çou mandá-la para uma casa pública, para aí ser 
desonrada, caso continuasse a recusar oferecer ·sa
crifícios no templo de Vesta . 

Replicou-lhe Inês com toda a firmeza: use conhe
cesses o meu Deus, não falarias dessa maneira. Eu 
conheço o poder do meu Senhor Jesus Cristo, em 
quem confio; as tuas ameaças são para mim objecto 
de zombaria. O meu Deus não permitirá que eu ofe
reça sacrifícios aos teus deuses, nem que o meu cor
po seja profanado por qualquer impureza alheia:' 

O meu corpo tem um guardião, um anjo da guar
da, que está sempre ao meu lado, e não permitirá 
que me aconteça qualquer mal. O Filho único de 
Deus, que tu não conheces, é a minha fortaleza 
inexpugnável, a minha sentinela sempre alerta, o 
meu valoroso defensor. Os teus deuses de bronze 
são como tachas e panelas sem préstimo; os teus 
deuses de pedra são bons para servir de guarda
esquinas. A divindade não habita em pedras inúteis, 
mas no céu. 

Vendo-a assim tão firme, o Prefeito mandou que 
a despissem, para a expor à vergonha do público. 
Deus, porém, operou o milagre de lhe fazer crescer 
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Deus operou o milagre de lhe fazer crescer o cabelo. 

o cabelo, como diz S. Dâmaso, para lhe cobrir todo 
o corpo, de modo a não ser profanado pelos olhares 
impúdicos da ralé. 

O Prefeito não se impressionou e cumpriu a sua 
ameaça, mandando-a introduzir nua no prostíbulo. 
Deus, porém, velava pela sua fiel serva. 

Ao entrar naquele lugar de ignomínia, Inês en
controu o seu anjo para a proteger e defender de qual
quer mal. O anjo do Senhor fê-la tão resplandecente 
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Dou-te graças, Senhor, por me teres enviado este vestido. 

que ofuscava a todos, tornando-a invisível. Parecia o 
sol em todo o seu brilho. Ao procurar pôr-se de joe
lhos para invocar o Senhor, viu uma virgem mais bran
ca do que a neve, a qual lhe ofereceu uma túnica 
para ocultar a sua nudez e que Inês vestiu de imedia
to, dizendo: Dou-te graças, meu Senhor Jesus Cris
to, por me teres enviado este vestido como prenda 
do amor que tens pela tua serva; em nenhum mo
mento duvidei da tua ajuda. Como eu desejaria que 
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De novo Deus lhe fez crescer o cabelo. 

todos te conhecessem e amassem!. . .  
Os esbirros de novo lhe retiraram aquele místico 

vestido que Jesus lhe enviara, fazendo-a passear pelo 
circo romano, como espectáculo e escárnio de toda 
a assistência. 

Deus, porém, veio de novo em sua ajuda, fazen
do-lhe crescer o cabelo para a tapar, ao mesmo tem
po que um resplendor saía do seu corpo, deslum
brando a assistência para que não a pudesse ver. 
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fnês apareceu vestida com uma túnica radiosa 
tendo ao seu fado um anjo. 

Então, subitamente apareceu ao seu lado um anjo 
de espada flamejante, qual querubim de guarda ao 
Paraíso. 

Perante a evidência deste milagre, a assistência 
irrompeu num coro imenso: 

-Inês é uma santa! - diziam uns. 
-É mas é uma bruxa! - gritavam outros ... 
Inês apareceu vestida com uma túnica radiosa de 
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O filho do Prefeito desceu à arena para se bater à 
espada com o prometido de Inês. 

luz, tendo a seu lado um jovem duma formosura 
inigualável, trazendo na mão uma espada de fogo 
que impunha respeito e pavor aos inimigos. 

A zombaria anterior converteu-se em respeito, e 
o-riso, em medo. 

Ninguém sabia quem poderia ser aquele jovem 
tão aprumado que tinha aparecido na arena do circo 
para proteger Inês. Alguns suspeitavam que fosse o 
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seu prometido, e o filho do Prefeito, cheio de furor e 
raiva, decidiu descer à arena, para se bater com ele 
à espada, dizendo que não tinha medo de ninguém, 
mostrando-se disposto a vingar o ultraje que tinha 
recebido. Os seus amigos tentaram dissuadi-lo. 

Diziam-lhe que aquele não era um personagem des
te mundo e que não procurasse lutar com um desco
nhecido cuja espada mágica deslumbrava como o fogo. 

Desprezando todos os conselhos, o jovem preci
pitou-se para a arena, de espada em riste, rugindo 
de raiva e desafiando o poder divino. 

Mal se aproximou de Inês, interpôs-se o anjo no 
meio, e logo o atrevido caiu no solo como fulminado 
por um raio. O anjo desapareceu. 

O Prefeito, que presidia ao circo nos camarotes 
de honra, vendo-o caído, correu ao local para ver o 
que tinha acontecido. 

Ao contemplá-lo assim prostrado como morto, 
cheio de raiva, lançou as culpas a Inês ... 

Dizia-lhe o Prefeito com voz irada: l/Devolve-me 
já o meu filho, malvada11• 

Respondeu-lhe Inês: - ��senhor, eu não posso fa
zer nada, mas espero que to devolva o meu esposo 
celestial que é omnipotente .. . " 

Depois de pronunciar estas palavras, ajoelhou
-se no chão, de mãos postas e olhos no alto, e fez 

22-

Ajoelhou-se e fez uma oração fervorosa pedindo 
a ressurreição do jovem. 

uma oração fervorosa. Nesse momento,o jovem re
cuperou o conhecimento e começou a gritar: 11 Não há 
outro Deus senão o Deus de Inês, que é omnipoten
te. Os nossos deuses não valem nada; são apenas 
imagens vazias, incapazes de ajudar os homens.�� 

Os sacerdotes pagãos, temendo o descrédito, co
meçaram a gritar: 11Morte à feiticeira! Morte à bruxa que 
transtorna as ideias e enlouquece as inteligências!�� 

-23 



Fo; Jançada nas chamas, atada a um pau. 

O Prefeito reconheceu o milagre da morte e res
surreição do seu filho, mas, espantado com a reac
ção popular, receou comprometer-se se fizesse al
guma demonstração contrária aos sacerdotes pagãos 
saindo em defesa de Inês. Por isso, retirou-se 
cobardemente, como Pilatos, deixando o caso nas 
mãos do sub-Prefeito Aspásio. 

Este mandou acender uma enorme fogueira e lan
çar no meio das chamas a santa virgem Inês, atan-
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Inês despede-se dos pais antes de ser decapitada. 

do-a primeiro a um pau, para que não fugisse. Mas 
quem fugiu foram as labaredas que se afastaram do 
seu corpo virginal, e nem um fio das suas vestes lhe 
queimaram! 

Aspásio, vendo que o fogo era incapaz de lhe fa
zer qualquer dano, e procurando acalmar o alvoroço 
do povo que reclamava a sua morte, ordenou então 
que lhe cortassem a cabeça. 

Inês, impassível, dizia aos pagãos: "Vós sois uns 
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miseráveis selvagens: matais os que adoram o ver
dadeiro Deus e degolais pessoas inocentes, para de
fender os vossos deuses de pedra! " 

Voltando os olhos para o céu, enquanto a leva
vam ao cadafalso, repetia sem cessar: "Dou-te gra
ças, Senhor, por esta prova do teu amor, fazendo-me 
sofrer o martírio. Perdoa aos meus inimigos, que são 
insensatos e não sabem o que fazem!�� 

Aspásio mandou então, que tudo acabasse o mais 
rápido possível. Inês ajoelhou-se, puxou a farta ca
beleira para a frente, a fim de deixar o pescoço livre, 
inclinou-se sobre o cepo, cheia de entusiasmo e co
moção, por saber que só lhe faltavam breves instan
tes para se encontrar nos braços do seu amado es
poso Jesus ... 

O carrasco estava decidido a cumprir o seu ofí
cio, enquanto Inês interiormente repetia: "Graças, 
Senhor, meu Deus! Amo-Vos com todo o meu cora
ção. Vou ter convosco, verdadeiro Deus vivo e eter
no. Eu sei que a vida não acaba aqui; agora é que 
vou viver de verdade, quando Vos vir face a face e 
Vós me levardes para o vosso reino eterno!" 

Caindo o machado sobre o seu pescoço inocen
te, a sua alma imaculada voou ao encontro do espo
so celestial. .. 

26 -

Inês ajoelhou-se, puxou a forte cabeleira para a 
frente e inclinou-se sobre o cepo. 

Os pais de Inês passavam com frequência noites 
inteiras junto do túmulo da filha. Certa vez, viram uma 
legião de virgens ataviadas com túnicas resplande
centes. No meio delas, encontrava-se Inês triunfan
te, com uma veste de admirável esplendor, tendo ao 
colo um cordeiro alvíssimo. 

Eles contemplavam aquela cena com entusias
mo e alguma estupefacção. Disse-lhes então Inês: 
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Meus queridos pais, regozija i-vos e felicitai-me porque, com 
estas virgens, alcancei no céu um trono resplandecente de luz. 

�·Meus queridos pais: não me choreis como mor
ta, mas regozijai-vos e felicitai-me, porque com es
tas virgens, alcancei no céu um trono resplandecen
te de luz. Agora estou intimamente unida a Cristo a 
quem na terra amei com todo o coração li. 

Dito isto, desapareceu ... 
As testemunhas desta visão deram-lhe publicida

de, fazendo-a circular entre os cristãos que, de boca 
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em boca, a transmitiam uns aos outros. A princesa 
Constança, filha do imperador Constantino, encon
trava-se muito doente, com o corpo coberto de cha
gas dos pés à cabeça. Também ela teve conhecimen
to daquela visão. 

Embora fosse ainda pagã, começou a sentir gran
de fé e confiança na Santa, desejando deslocar-se 
ao seu túmulo, na esperança de ser curada. Uma 
noite, pediu secretamente que a levassem a esse lo
cal bendito . Aí pediu que a deixassem só. Desse 
modo, fez as suas súplicas à Santa, rogando-lhe a 
cura. Depois, adormeceu. Em sonhos, apareceu-lhe 
Inês que lhe dizia: 11 Constança, acredita verdadeira
mente que nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de 
Deus, nosso Salvador. Se o fizeres, neste mesmo 
momento ficarás completamente curada . . . 11 

Acordou a princesa e viu-se totalmente sã das 
suas enfermidades. Voltou ao palácio e contou ao pai 
o milagre que tinha conseguido por intermédio de Inês. 
A alegria foi geral. Os pagãos foram confundidos e 
os cristãos confirmaram a sua fé. 

A pedido de Constança, o imperador mandou 
construir um templo em honra de Santa Inês, por cima 
do local da sua sepultura, e a própria princesa fez 
erigir um monumento onde se guardaram as sagra
das relíquias da gloriosa virgem Santa Inês. 
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Todos os doentes que ali se dirigiam recupera
vam a saúde e glorificavam o Senhor Jesus! ... 

O CULTO DE SANTA INÊS 

As principais fontes primitivas da história de San
ta Inês são: 1) - uma inscrição em verso da autoria 
do Papa S. Dâmaso I (366-384) e gravada numa lá
pide de mármore que se conserva na via Nomentana; 
2) - um sermão de Santo Ambrósio, bispo de Milão,
pronunciado cerca de 375, inserido na sua colecção 
De Virginnate, do qual a Igreja extraiu as lições do 
breviário para a festa de Santa Inês; 3) - um hino da 
mesma época e, muito provavelmente, do mesmo au
tor; 4) - por último, um discurso que parece muito . 
posterior à morte do preclaro bispo, a quem também 
se atribui. 

A imagem da Santa foi pintada ou representada 
em mosaico desde os primeiros séculos, sempre com 
um cordeiro, símbolo que convém a uma jovem 
donzela, imolada por permanecer fiel ao Cordeiro sem 
mancha. 

Muitas são as virgens ilustres que, no decorrer 
dos tempos, professaram grande devoção a Santa 
Inês. Podem citar-se, entre outras, as santas 
Gertrudes, Lutegarda, Catarina de Sena, Brígida da 
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Suécia, Madalena de Pázzis e Francisca Romana. 
Na Idade Média, o nome de Inês era dado com 

frequência às meninas no baptismo, e o culto da Santa 
estava muito divulgado. 

As donzelas têm nesta Santa um magnífico exem
plo para imitar, particularmente nestes tempos tão 
desbragados, em que a virtude da pureza corre os 
maiores riscos de se perder. 

ORAÇÃO LITÚRGICA 
EM HONRA DE SANTA INÊS: 

"Deus eterno e omnipotente, que escolheis os 
mais fracos do mundo para confundir os fortes, 
concedei que, celebrando o triunfo da vossa mártir 
Santa Inês, imitemos a firmeza da sua fé. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo que é Deus convosco, na unida
de do Espírno Santo. Amen!" 
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