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ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE 

São Francisco Sola no nasceu em Montilla, pequena 

cidade andaluza da província de Córdova (Espanha). 

Não se conhece a data exacta do seu nascimento, 

mas sim a do baptismo, pois antigamente as paróquias 

desempenhavam também a função de registo civil, por

tanto este foi registado no dia 1 O de Março de 1549. 

A sua meninice transcorreu como a de qualquer 

menino normal destacando-se pela sua inteligência 

preclara e pela facilidade de assimilação dos temas 

escolares que eram tratados. 

Filho de fidalgos de nobre linhagem, herdou com a 

fé as virtudes mais genuínas e sobre todas uma virili

dade inquebrantável de carácter e uma sensibilidade 

muito apurada. 

Uma auréola de prestígio circunda-o mal entra no 
Colégio de Montilla dirigido pelos padres Jesuítas. Es

tuda com avidez e proveito Filosofia e Humanidades. 

Com o desabrochar das primeiras paixões sente 
na sua alma as doces emoções da graça divina. Uma 

rara inclinação guia com frequência os seus passos 

para a Horta de Adalid, onde se situa o convento de 

São Lourenço. 

Aos vinte anos pede o hábito franciscano. É admiti

do como noviço e esforça-se por conquistar a doçura de 
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Francisco é um estudante tenaz, inteligente, empreendedor 
e incansável. 

São Francisco juntamente com a rigorosa austeridade 
de São Pedro de Alcântara. 

É o vivo retrato do Serafim de Assis: doce, austero, 
extático. 

Como estudante é tenaz, inteligente, empenhado 
e incansável. 

É ordenado sacerdote e canta a sua primeira missa 
em Loreto em 1 575. 

Bem cedo revela-se um grande pregador ao estilo de 
São Bernardino de Sena: espontâneo, veemente, com
passivo, cheio de caridade e rico de doutrina evangélica. 

QUERO SER MISSIONÁRIO 

Começou a ter a tarefa de Mestre de Noviços mas 
o seu desejo era ser missionário nas longínquas terras
americanas. 

Antes de passar à América, Frei Francisco faz o 
seu tirocínio em Espanha. Andaluzia é o teatro desta 

primeira acção evangélica. Émulo do Mestre Ávila, a 
sua voz acende labaredas de fé em aldeias e cidades 

durante catorze anos. Vai de Montilla a Córdova, a Se
vilha, a Granada, arrastando as multidões e acendendo 
labaredas de fé. 

Faz obras portentosas. Por onde quer que passe 

dão-lhe o nome de frade santo. A fama segue-o e 
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O seu desejo era atravessar o mar e ser missionário nas 
longínquas terras americanas. 

persegue-o por toda a parte. Esforça-se por ocultar a 

santidade mas não pode porque o perfume das suas 
virtudes o atraiçoa. É chamado a cargos de muita res
ponsabilidade: Mestre de Noviços, Guardião, Custódio, 
Visitador, etc. , etc. 

Aquela popularidade incomoda-o e humilha-o. Qua
se chega a derramar lágrimas porque perdeu aquela 
quietude de que gozava quando era simples noviço. Por 
isso, quer fugir para onde ninguém o conheça, inclusi
ve quer ser odiado e desprezado e sofrer as maiores 
humilhações por amor de Cristo. 

São Francisco Sola no pensa na África tantas vezes 
regada com o sangue dos mártires franciscanos mas 

a obediência obriga-o a desistir dos sonhos africanos. 
Volta então os seus olhos para as terras virgens da 
América mas não consegue ver os seus sonhos rea
lizados imediatamente. Foi o rei Filipe 11 quem tornou 
possível que São Francisco pudesse realizar as suas 
ânsias missionárias ao solicitar aos franciscanos novos 
apóstolos para a América. 

Em fins de Fevereiro de 1 589 sai de Sevilha uma 
frota comandada por O. Garcia Hurtado de Mendoza. 
Místico e aventureiro, ali vai o filho dos fidalgos de 

Montilla sem outras provisões a não ser a sua pobreza 
seráfica e as suas eloquentes palavras de missionário, 

a semear de milagres os vastos horizontes do Novo 
Mundo. 
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VIAGEM DIFÍCIL 

Durante a viagem de barco rumo à América, São 
Francisco Solano com frequência retirava-se para uma 
esquina da embarcação pensativo e, dando graças a 
Deus, derramava lágrimas de alegria pensando que 
Deus o tinha aceitado como ministro e missionário do 
Santo Evangelho. Já durante a travessia teria come
çado a catequisar uma centena de negros que iam no 

mesmo barco. 
Tendo chegado ao Panamá entregou-se a toda a 

espécie de obras de apostolado e caridade. Viam-no 
nos hospitais, nas fazendas onde trabalhavam os ín
dios e nos cárceres onde sofriam os presos. Durante 
a noite passava largas horas em adoração e, depois, 
descansava um pouco no canto de uma igreja. O seu 

descanso era brevíssimo pois a maior parte do tempo 
passava-o a rezar, a ler e a aprender as línguas das 
pessoas que ia evangelizar. 

Depressa apareceu nas costas do pacífico a armada 
que vinha à procura dos expedicionários. Novamente 
embarca Francisco com os negros rumo ao sul. Esta
vam nas sinistras águas onde Pizarro tinha sofrido a 
fúria das tormentas e os vendavais. Ao chegar à ilha de 
Gorgonha um vento de furacão envolveu os bergantins 

dispersando-os em todas as direcções. Combatido pelas 
ondas, o barco em que seguia São Francisco dançava 
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sobre a espuma fervente sem que os navegantes sou
bessem com certeza onde se encontravam. Por fim, o 
barco encalhou num banco de areia. Organizou-se o 
salvamento. As barcas de suplentes somente podem 
levar uma parte da tripulação. Vão ocupando os seus 
lugares os legistas, os marinheiros, os soldados, os 
frades. Francisco Solano vai saltar também para uma 
barcaça mas adverte que atrás dele os negros e os tra
balhadores que iam para a América ganhar o seu pão 
choram desesperados ao ver que ficam abandonados. 
Francisco dirige-se ao capitão e pergunta: 

-E estes? 
E escuta uma resposta fria: 
-Não há lugar para eles! 
Então exclama num arranque heróico: 
- Não permita Deus que eu abandone os meus 

irmãos nesta hora terrível. Ide vós, se quiserdes. 
E enquanto as barcaças se afastavam, ele, empu

nhando o crucifixo, percorria o barco sinistrado devol
vendo a esperança àqueles pobres passageiros que 
choravam desesperados. 

No segundo dia, um golpe de mar levou consigo 
metade da nave e com ela um grupo de novos neófitos. 
Os que ficaram reuniram-se em torno do missionário 
dispostos a morrer com ele. Francisco, do alto da popa, 
alentava-os ensinando-os a olhar serenamente para a 
morte. 
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Empunhando o crucifixo, percorria o barco sinistrado devolvendo 
a esperança a todos ... 
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Como não chegavam reforços, as pessoas ficaram 

presas do pessimismo. A noite de Natal de 1 589 pas
saram-na todos chorosos, sem consolo. Mas o Padre 
Solano animava-os e consolava-os prometendo que, 
dentro de poucos dias, chegariam os reforços. Não se 
cansava de insistir que confiassem em Deus e aprovei
tou a ocasião para os catequisar e doutrinar na mensa
gem salvadora de Jesus Cristo. Os negros conscientes 
da heróica caridade do santo, que sem ter em conta os 
graves perigos que eles atravessavam só pensava na 
salvação das suas almas, prostram-se a seus pés e 
pedem-lhe com lágrimas que os baptize. Com grande 
consolo da sua alma, o Padre Solano baptiza aquela 
centena de africanos, que formam as primícias da sua 
abundantíssima colheita missionária. 

Pouco depois, um baixei de socorro - o baixei da 
Providência profetizado pelo Santo- põe os náufragos 
a salvo. 

Continuaram a viagem até ao Peru, e em Villa de 
Santa Maria de Parrilla, Hernando de Valera, Corre

gedor da Vila, ofereceu-lhes hospedagem. Quando o 
· nosso santo se recompôs um pouco, continuou viagem 

até Lima. 
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APÓSTOLO INCANSÁVEL 

O nosso missionário, depois de pregar em Lima, 
encaminhou-se para Cuzco, La Paz e Petosi. Em todos 
os lugares onde pregava dava mostras da sua santidade 
de espírito. 

Passou a Tucamán e finalmente a Santiago del 
Estero. 

Santiago Apóstolo foi a primeira cidade da Repúbli
ca Argentina, uma vez que, nessa época, os limites se 
estendiam até Lima. 

Ali todos observavam os seus sinais de predesti
nação. 

A capital Santiago abarcava a governação de Córdo
va da Nova Andaluzia, São Miguel de Tucumán, Nossa 

Senhora de Talavera de Esteco e Salta. 
Sendo o nosso frade doutrinador de Sacotronio, em 

Salta, o governador Ramirez fundou a cidade de "Todos 
os Santos" em Nova Rioja, onde dois anos depois, o 
Padre Solano havia de deixar recordação dos grandes 
prodígios que nela operou. 

Em quinze dias apenas, aprendeu a falar o difícil 
idioma dos índios nativos, a língua "tonocote", e .assim 
pregava à população indígena. 

Frei Francisco visitava os bárbaros indígenas vesti
dos de penas, pregava-lhes e baptizava-os converten
do-os à fé de Jesus Cristo, nosso Redentor. 
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Um touro bravo, furioso, assustava toda a gente ... Ao chegar perto_ 
do santo, ajoelhou-se e lambeu-lhe as mãos ... 
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A simples assinatura do Santo Solano, estampada 

nas cartas, operava conversões quando a aplicavam 
aos doentes. 

Um dia em que um touro bravo andava furioso 
mantendo toda a gente aterrorizada, ao chegar diante 
do santo, prostrou-se humildemente de joelhos e lam

beu-lhe as mãos como outrora o lobo feroz tinha feito 
aos pés de São Francisco de Assis. 

Estes factos enchiam de assombro e estupefacção 

os franciscanos que o acompanhavam. Chegou inclu
sive a dizer-se que "fugiu da sua pátria assustado de 
si mesmo pelos milagres que fazia". 

SUCESSOS PRODIGIOSOS 

Quando S. Francisco Solano atravessava os cam
pos, as aves do céu rodeavam-no em grande multidão 

e não .se retiravam até o nosso santo lhes dar a bên
ção . .  

Noutra ocasião dissipou uma nuvem de gafanhotos 
que ameaçam devorar os trigais. Outra vez espantou 

uma nuvem de mosquitos que não deixavam dormir 
as pessoas e assim começaram a poder dormir tran

quilamente. 
Num outro dia em que, numa viagem, não encon

travam água para beber e alguns, muito aborrecidos, 
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As aves do céu rodeavam-no em grande multidão e não se 
retiravam até lhes dar a bênção ... 

16-

começavam a protestar, ele fez brotar milagrosamente 
água de debaixo de uma rocha. 

No dia de Quinta-Feira Santa de 1 593, vieram vê-lo 
a Nova Rioja quarenta e cinco caciques infiéis com o 
seu povo e, apesar de eles falarem línguas diversas, 
entenderam o sermão que lhes pregou S. Francisco So
la no e muitos deles converteram-se e baptizaram-se. 

Outro sucesso que teve grande repercussão na 
Rioja foi o da água ter brotado num rio seco quando São 
Francisco escavou o leito com o seu bastão. Até hoje 
continua a chamar-se "A Fonte do Padre Solano". 

As duas grandes virtudes de todos os santos são 
sem dúvida a humildade e a caridade. Contudo, estas 
duas grandes virtudes, muitas vezes, entravam em 
conflito. Ao ver os males do próximo e não podendo 
remediá-los via-se forçado a pedir a Deus milagres e, 

depois, quando estes sucediam, sofria enormemente 
a sua humildade, porque todos o honravam como um 
santo. 

Por isso, quando a sua fama de santidade come
çava a propagar-se, e as pessoas começavam a ve
nerá-lo, ele fugia para outra parte e introduzia-se nas 
aldeias dos índios, desejando ser desprezado por amor 
de Deus, inclusive, desejando sofrer o martírio 
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MESTRE E DEFENSOR DOS MAIS DÉBEIS 

O seu nobre sentimento via-se ferido e sofria muito 

diante das injustiças ou das matanças que nalgumas 

partes se cometiam contra os índios e derramava abun

dantes lágrimas de dor. E porque nos conflitos defendia 

os interesses dos nativos, muitas vezes era caluniado 

e perseguido. 

O seu poder de persuasão perante os conflitos entre 

vizinhos era admirável. 

Em 1 594, Sola no abandonou Tucumán radicando-se 

em Lima. Nessa ocasião São Martinho de Lima teria 14 

anos e Santa Rosa de Lima uns 8. 

Este será o cenário das suas fervorosas actividades 

nos últimos lustros da sua vida: em Lima, em Trujillo, em 

Cuzco. Nos Catamarca, prega aos índios o Catecismo 

e aos espanhóis a penitência. A sua palavra de fogo 

tem acentos proféticos que levanta coros de pranto e 

derruba pecadores empedernidos. 

Em Trujillo, estando a pregar, interrompe subitamen

te a pregação e rompe em amargos soluços. Deus fez

-lhe ver como um terrível terramoto destruirá a cidade 

alguns anos após a sua morte. 

Outra vez, em Lima, fala de ruínas, de castigos, de 

vinganças do céu. A população treme, os pecadores pe

dem a confissão e formam-se procissões de penitentes 
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Acusado por alguns, Francisco tem de comparecer perante o 
Vice-Rei e o Arcebispo ... 
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que percorrem as ruas pedindo perdão e castigando os 
seus corpos com disciplinas flagelantes. 

Alguns irritam-se contra aquele intempestivo alvo
roço e Francisco tem de comparecer perante o vice-rei 
e o arcebispo. O vice-rei é o conde de Monterrey e o 
arcebispo é São Toríbio de Mogrobejo, os dois bastan
te inteligentes para compreender os arrebatamentos 
apostólicos do frade frsnciscano. 

A sua palavra é eloquente, dura, audaz, ameaça
dora. Às vezes começa a pregar numa praça diante de 
somente quatro pessoas, e, num instante, junta-se tanta 
gente que já mal cabem na praça. 

APÓSTOLO DE ALMA CONTEMPLATIVA 

Este homem de acção, viajante infatigável, e traba
lhador ardente da vinha do Senhor, tinha uma alma infla
mada nas chamas do amor divino. O seu delírio místico 

emulava com frequência com o do seráfico padre São 
Francisco de Assis. Uma palavra, uma flor, uma das 

belas paisagens americanas bastava para o arrebatar 
em doce êxtase e levá-lo à mais alta contemplação. 

Muitas vezes nos sermões detinha-se de repente e 
permanecia imóvel, extático, com a boca aberta e o rosto 

inundado de um divino resplendor. Nesses momentos, 

para ele, desaparecia quanto o rodeava. 
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Às vezes, viam-no correndo, agitando uma campainha e cantando: 
"Louvado seja Deus!". 
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Um dia tendo perguntado a um doente como se 
sentia, respondeu-lhe: "Eu estou bem, graças a Deus". 
Estas palavras foram suficientes para arrebatá-lo num 
delírio de palavras, e apanhando uns bastões como um 
ébrio, começou a dançar e a cantar um hino improvi
sado de louvor a Deus. 

Às vezes viam-no correndo através do convento ou 
atravessando as ruas da cidade agitando uma campai
nha e cantando: "Louvado seja Deus! Louvado seja 
Deus! Bendito seja Deus!" 

Estando em Tucumán, num dia do Corpo de Deus, 
sentiu-se arrebatado durante a procissão com uma 

violência amorosa tão forte, que não podendo resistir 
pôs-se a cantar e a bailar diante do Santíssimo como 
se estivesse fora de si. 

O amor fazia-o músico e poeta. Sabia uma multi
dão de cânticos litúrgicos e populares que cantava em 
honra de Maria com o acompanhamento da sua viola. 
Este instrumento que lhe tinha servido para dissipar a 
desconfiança dos índios, chegou a ser a sua compa
nheira inseparável. Tocava-a para aliviar os enfermos, 
para afugentar a tristeza dos aflitos, e para despertar 
em todos o fervor do amor de Deus. Durante a noite 
passava horas e horas diante do altar da Virgem Nossa 
Senhora, rezando, cantando e tocando. Quando lhe 
perguntavam para onde ia respondia: "A minha bela 
dama espera por mim e tenho que ir fazer-lhe ronda". 
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O RABEL DE SÃO FRANCISCO 

O rabel de São Francisco Solano aparece com 
frequência nos processos da beatificação. A tradição 
converteu-o em violino e fez do santo um artista. Real

mente S. Francisco era um artista, mas artista para o 
divino. Segundo confessaram as testemunhas, o seu 
violino não era outra coisa senão um arco com duas 
cordas de arame que, humanamente falando, não era 
apto para a música. Apesar disso, nas mãos do Santo, 
os que ouviam surpreendiam-se e admiravam-se. 

Contam as testemunhas que tais coisas tocava o 
santo com o seu rústico instrumento que os ouvintes 

se emocionavam e edificavam, e ele tanto o apreciava, 
que parecia não poder passar sem a sua companhia; 
pois inclusive rezava com ele e passava horas fazendo 
música a Nosso Senhor diante do altar do Santíssimo 
Sacramento, ou diante da dama dos seus amores a ' 

Virgem Nossa Senhora. 

Alguns frades curiosos espiavam-no durante a noite 

e viam que enquanto os outros dormiam, ele ia para a 
igreja e se lhe perguntavam para onde ia, dizia-lhes em 
segredo: "Vai dormir que já é tarde, que eu tenho de ir 
tocar música para uma dama muito formosa que está 
à minha espera." E, enquanto dizia isto, mostrava-lhe 
o clássico rabel que acariciava entre as mãos. 

A testemunha, fingindo que ia dormir, seguia o santo, 
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Vai dormir. .. Eu tenho de ir tocar música para uma dama 
muito formosa ... 

em segredo, e colocando-se a escutar atrás da porta da 
sacristia, via como São Francisco ia em primeiro lugar 
tocar e cantar diante do altar do Santíssimo Sacramento 
e depois ia ao altar de Nossa Senhora, de quem era 
muito devoto. Aqui não somente tocava e cantava mas 

também, com grande regozijo da sua alma, entusias
mava-se festejando-a dando voltas e saltos com grande 
alegria e contentamento. 

Depois de ter feito música e de cantar, punha-se em 
oração de joelhos. Isto viu Frei Jerónimo, que gostava 

de espiar o santo muitas vezes antes de ir dormir, cer
tificando-se até, por vezes, de que ele passava toda a 
noite em oração. 

LOUCO E ENAMORADO DE CRISTO 

Não faltavam aqueles que lhe chamavam louco, 
extravagante e hipócrita. Estes eram os que lhe davam 
as maiores alegrias. 

Em certa ocasião, um religioso chamou à porta da sua 
cela para lhe dar uma forte repreensão. Disse-lhe: "És 
um soberbo, andas a enganar toda a gente, os de dentro 

e os de fora mas não acredites que vamos ser todos tão 
parvos como esses índios que pensam que és um santo". 

Ao ouvir estas palavras, Francisco prostrou-se em 
terra, radiante de alegria, e agradecendo a sua censu-

- 25 



Às vezes, os passarinhos seguiam-no cantando e guerreavam 
para pousar na sua cabeça ... 
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ra, pediu-lhe humildemente perdão e que rezasse por 
ele a Deus para que também lhe perdoasse os seus 
grandes pecados. 

Sendo Padre Superior do convento, muitas vezes, 
prostrava-se diante dos outros religiosos pedindo-lhes 
com lágrimas que lhe perdoassem os seus defeitos e 

que rezassem por ele a Deus. 
Segundo ele, todos os outros religiosos eram bons 

e santos; somente ele era um grande pecador. 
Quando viajava pelos caminhos ia absorto pen

sando em Deus com uma candura celestial que atraia 
os homens e até os animais. Às vezes os passarinhos 
seguiam-no cantando alvoroçados e pousavam nos 

seus ombros e guerreavam para encontrar um lugar 
para pousar na sua cabeça. 

Assim foi também serena e pacífica a sua morte. 

No meio das dores mais atrozes, dizia olhando o cru
cifixo: "Como é isto, meu doce Jesus? Tu crucificado 
e eu obsequiado pelos teus servos; Tu desnudo e eu 

coberto; Tu esbofeteado e coroado de espinhos e eu 
inundado de consolações e de alegrias; Tu morres pre
gado numa cruz e eu ainda não estou contente deitado 
numa cama!" 

O seu último dia foi um êxtase contínuo, e ao ver 
que chegava a sua hora de partir deste mundo, clamava 
fora de si: "Que alegria quando me disseram: vamos 
para a casa do Senhor!" 
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MORTE DO SANTO 

No momento da sua morte, os religiosos rodea
ram-no. Sabiam que morria um santo e queriam despe

dir-se e confiar-se a ele. Um diz-lhe: "Padre Francisco, 
recorda-te de mim quando chegares ao reino". E ele 

respondeu-lhe: "Oh, sim, vou para o reino; mas não 
pelos meus méritos, pois sou o maior pecador do mun

do, mas pelos méritos de Jesus Cristo. De lá de cima, 

serei um bom amigo para ti!" 
Naquele momento, ouve-se pela janela da sua cela, 

um murmúrio de esvoaçar de asas e de pipi lar. São as 
avezinhas que vêem despedir-se do seu amigo Fran

cisco que as olha, sorri e as abençoa com a sua oração 
favorita: "Louvado seja Deus!" E assim, louvando a Deus 

e sorrindo, entregou o espírito nas mãos do seu Criador. 
As avezinhas levantaram voo e foram cantando pelos 
ares. Assim a alma de Francisco entrou no coro dos 
anjos, voou alegre e radiante para o céu, onde o seu 

amado o esperava para lhe entregar a coroa de glória 
que lhe tinha preparada. Era o dia 1 4  de Julho de 161 O, 

às onze menos quinze da manhã. 
O luto foi geral na cidade de Lima. Os índios acu

diram de todos os acampamentos próximos para se 
despedir do seu pai e benfeitor. Milhares e milhares vie
ram de toda a parte para beijar o seu rosto. O Vice-Rei 

e o arcebispo, os prelados e os magnates disputavam 
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As avezinhas vieram despedir-se de Francisco que lhes sorriu 
e as abençoou ... 
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entre si a honra de levar sobre os seus ombros o fére

tro em que iam os seus restos mortais e enquanto uns 
cantavam hinos de triunfo, outros soluçavam e diziam: 
"Morreu o Mestre, perdemos o Pai!" 

Desde a sua canonização, em 1 726 por Bento XIII, 

o norte da Argentina e todo o Peru é um altar ao grande
"Pregoeiro de Cristo". 

Agora, que já passou o quinto centenário da evange
lização da América, como pensam os cristãos daquelas 
terras e que opinião têm dele e dos pais da sua fé? "Se 
os franciscanos que acompanhavam os povoadores 

dessas terras, pudessem ver hoje o fruto da semente 
que lançaram à terra, certamente sentir-se-iam muito 
felizes ao comprovar que os seus esforços não foram 
em vão". 

NAS TERMAS DE RIO FUNDO 

Quando os turistas visitam as Termas de Rio Fundo ' 

na província de Santiago del Estero, os meninos correm 
ao seu encontro exclamando alvoroçados: Os turistas! 
Os turistas! E, em seguida, oferecem-se para lhes contar 
a vida do Santo em troca de alguma moeda. 

Os turistas aproximam-se e escutam cheios de 
curiosidade a narração que entre vários repetem em 
coro. São crianças de seis a nove anos, vestidos mi-
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seravelmente, quase semi-nus, que, alegres, repetem 

uma e outra vez a mesma cantilena: 
"São Francisco passava por aqui quando se encon

trou com uma senhora que levava um cântaro de água 
e ele pediu-lhe de beber. A senhora disse-lhe que não 
tinha e que tinha de ir buscá-la ao Rio Doce que se vê lá 

longe. Então São Francisco cravou na terra o seu bastão 
e imediatamente começou a manar a água milagrosa. 
Beba três goles desta água e peça três graças e verá 

que São Francisco lhas concederá". 
Os turistas sorriem ao ver a candura e a inocência 

daqueles meninos e, de boa vontade, dão-lhes algumas 
moedas. E todos bebem da fonte que mana da rocha. 

Alguns perguntam ao sacerdote que os acompa
nha: "Padre, é verdade que a água de São Francisco 
é milagrosa?" E ele responde: "Sim, se é tomada com 
fé. Recordai as palavras de Jesus: vai em paz, a tua 
fé te curou." 

ORAÇÃO A SÃO FRANCISCO SOLANO 

Ó São Francisco Solano! lntercedei por nós diante

da Divina Providência para que possamos conseguir 
as graças que humildemente vos pedimos. Que Deus, 

nosso Senhor, escute as nossas orações para vossa 
honra e glória. Amén. 
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