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FAMÍLIA SANTA 

Ao longo da história deram-se casos semelhantes 
ao que vamos contar nas páginas deste livrinho. Trata

-se de uma vida encantadora que pode fazer muito bem 

tanto a pequenos como a grandes. 

Deus abençoa generosamente aqueles que se dei

xam abençoar_ Assim o fez com a família de São Leandro 

dando-lhe quatro irm ãos santos: Santo lsidoro, Arcebispo 

de Sevilha, São Fulgêncio, Bispo de Ecija, Santa Florenti

na, Virgem e Abadessa de muitas monjas, e o nosso São 

Leandro, a quem , com todo o direito, se pode cham ar o 

Pai da Pátria, o pai da Espanha. Católica já que a ele se 
deve, em grande parte, a fé que os espanhóis herdaram 

dos seus antepassados, que agora vivem e que, certa

mente, procurarão passar às gerações futuras . . .  

Ainda há quem acrescente a esta família de santos a 
mãe, que foi uma excelente cristã, a sua irmã Teodósia, 

que casou com o rei Leovigildo e que foi mãe de Santo 

Hermenegildo e do Rei Recaredo que converteu toda a 

Espanha à fé cristã durante o seu reinado. 

Alguém comparou São Leandro, chefe do povo es

panhol, a Moisés chefe do povo de Israel. O certo é que 

se vê, com toda a clareza, uma coisa ao estudar a sua 
bela biografia, embora não sejam demasiados os dados 

que chegaram até nós: ele foi o grande apóstolo da fé 

em Jesus Cristo, o zeloso propagador desta doutrina 
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A família de Leandro foi um alfobre de santos. 
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evangélica e o acérrimo defensor contra toda a espécie 

de inimigos que intentavam manchar esta fé. Ele foi, 

pois, apóstolo e defensor da mais sã ortodoxia. 

Os dados mais salientes que temos da sua vida re

ferem que nasceu em Cartagena, pelo ano 530, de pais 

ricos e arianos, que se viram obrigados a emigrar para 

Sevilha onde Leandro frequentou as escolas daquela 

cidade com grande êxito, pelo menos a julgar pelos frutos 

tão abundantes que chegaram até nós. 

FORJANDO O SEU ESPÍRITO 

Deus tece de um modo maravilhoso as nossas vidas 
que, no preciso m omento, não chegamos a vislumbrar. 

Nós costumamos ver só um palmo diante dos olhos 

enquanto o Senhor vê todo o infinito . . .  

Pelo ano 544 o império bizantino entra em Espanha 

e ocupa o Levante espanhol. . .  O reino visigodo vê-se 
obrigado a desdobrar as velas e as famílias mais ricas 

e influentes caminham para o exílio . . .  O duque ou vice
-rei de Cartagena é um visigodo chamado Severiano e 

a sua esposa Túrtura. Vêm-se obrigados com todos os 
seus a emigrar para Sevilha para estar em segurança 

dos inimigos . . .  

Ali encontraram também a fé, mesmo sem dar-se 
conta disso. A sua mãe foi uma piedosa cristã que che-
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Desde menino, Leandro entregou-se ao estudo e à oração. 
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gou a enamorar-se profundamente da doutrina e da 

pessoa de Jesus Cristo. Mais tarde, o seu filho há-de 

recordá-lo. 

"Muitas vezes, diz Leandro, perguntava eu à minha 

santa Mãe se queria que regressássemos à nossa pátria 

e ela, sabendo que tinha saído dali por vontade de Deus, 

dizia e jurava que não voltaria a vê-la e acrescentava 
chorando: "O desterro fez-me conhecer a Deus, morrerei 
desterrada. Onde cheguei ao conhecimento de Deus é 

ali que será a minha sepultura". 

Leandro, entretanto, entrega-se em cheio ao estu

do e à oração. T ão versado foi nas ciências literárias, 

teológicas e filosóficas do seu tempo, que mereceu ser 

justamente reconhecido como um dos grandes luminares 

do século VI que brilhou em Espanha. Por fim, vendo que 

o mundo não era para ele ingressou na Ordem de São 

Bento para caminhar mais expeditamente pelo caminho 
da perfeição .. . 

MESTRE SINGULAR 

Viveu vários anos como monge beneditino entre

gue à oração, ao estudo e ao trabalho tal como manda 

a Regra de São Bento . .. Mas vendo que a vontade do 

Senhor era que ajudasse os outros a formar-se o melhor 

possível na doutrina cristã num tempo em que as pesso-
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Leandro fundou uma Escola que se tornaria famosa em Espanha .. . 
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as estavam tão expostas aos erros, decidiu-se a fundar 

uma Escola que chegaria a ser famosa em Espanha e 

cuja celebridade chegaria até aos nossos dias sobretudo 

pelos brilhantes discípulos que nela se formaram. 

O rei dos visigodos era Leovigildo, homem valente, 

bom guerreiro, mas um tanto rude e acérrimo inimigo 

dos cristãos uma vez que ele tinha sido educado na 

heresia ariana. Apesar disso, como tinha casado com 

Teodósia, que era irmã de Leandro e de lsidoro, tendo 

ouvido dizer que Leandro tinha fundado uma Escola 

com grande proveito para quantos estudavam nela, viu 

aí um caminho aberto para os seus filhos Hermenegildo 

e Recaredo para que ali, junto do tio Leandro recebes

sem uma digna educação. Mas preocupou-se o seu pai 

Leovigildo para que nada lhes fosse dito que os pudesse 

influenciar quanto à fé cristã ... Prometeu-lhe Leandro e 

procurou cumpri-lo a todo o custo . .. 

Ali os seus sobrinhos aprenderam juntamente com 

os irmãos mais novos de Leandro, lsidoro e Fulgêncio, e 

a aristocracia sevilhana, uma sólida educação ministra

da por aquele homem culto, delicado, grande pedagogo. 

Ensinava-lhes as ciências, as artes e a literatura ... A 

todos os que desejavam ensinava também a fé cristã. 

Aos sobrinhos nada dizia disto mas eles ficavam cativa

dos pela bondade e pelas virtudes humanas que vivia e 

ensinava o seu tio Leandro .. . 

-9 



Em Bizâncio encontrou um monge famoso que, mais tarde, seria 
Papa, São Gregório Magno. 
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A semente já estava lançada à terra embora tardasse 
algum tempo a dar fruto . . .  Terminada a formação, regres

saram a Toledo, sede do palácio de seu pai Leovigildo. 

O PODER DA AMIZADE 

A amizade é um dom, um presente, e um bom amigo 

é um tesouro. Nas vidas dos santos encontramos sempre 

maravilhosos exemplos desta verdadeira amizade. 

São Leandro teve a dita de encontrar um amigo 
estupendo graças ao qual conhecemos quase tudo de 

quanto chegou até nós deste grande arcebispo de Se

vilha e grande apóstolo da fé na Espanha. 
O motivo foi a perseguição ao sobrinho Santo Her

menegildo movida por seu pai Leovigildo ao saber que 

se tinha convertido ao catolicismo. Sendo Hermenegildo 

vice-rei de Sevilha, o seu tio São Leandro dirigiu-se para 

Bizâncio para obter ajuda daquelas terras para lutar con

tra Leovigildo e os seguidores do arianismo .. . Ao chegar 

a Bizâncio encontrou-se com um grande homem que ali 
já era famoso. Era um monge, legado do Papa Pelágio 11 

e chamava-se Gregório. Mais tarde, este grande homem 

chegará a ocupar a Cátedra de São Pedro em Roma e 
a história recordá-lo-á como São Gregório Magno. 

Os dois eram muito parecidos no carácter e os dois 

também eram muito santos. Entre eles estabeleceu-se 
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uma grande amizade, algo parecida à que a Bíblia conta 

de David e Jónatas, o filho do Rei Saúl. 
Qu ando já Pontífice, Gregório escreverá um belo 

tratado que intitulará Livro de Morais ou Comentá rio a 

Job e dedicá-lo-á ao seu grande amigo o arcebi spo de 

Sevilha, Leandro. 

No princípio do Pontificado de Gregório realizou-se 

a grande obra de Conversão ao Cristianismo de toda a 

Espanha por acção do rei Recaredo mas qu e se deve 

em grande parte a Leandro ... Gregório apressar-se-á a 

enviar-lhe uma bela carta que é u m  perfeito modelo de 

humildade na qual demonstra o grande afecto que nutria 

por ele .. . 

"As minhas palavras não conseguem exprimir o que 
o m eu coração sente por ti ... " 

A CILADA DE UM MAU PAI 

Os ensinam entos que Hermenegildo e Recaredo 

tinham recebido dos lábios de seu tio Leandro durante os 
anos que passaram a seu lado em Sevilha e sobretudo 

os bons exemplos que tinham observado, jamais serão 

esquecidos por eles. 

Tendo regressado à sede de Toledo, ao lado do 

seu pai Leovigildo e de sua madastra Gosvinda (pois 

a sua santa mãe Teodósia já tinha morri do), as coisas 
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começaram a não correr muito bem, sobretudo quando o 

filho mais velho Hermenegildo contraiu matrimónio pois 

a idade o requ eria. 

A esposa com quem casou era uma jovem maravilho

sa. Chamava-se lngunda, cristã convicta, e uma menina 

ainda muito nova. 

A madrasta, que era também avó da esposa de Her

menegildo começou uma tácita guerra contra a menina 

lngunda que se recusava firmemente a abraçar a heresia 

ariana . .. Para que houvesse paz, Leovigildo nomeou o 

seu filho Hermenegildo Vice-Rei de Sevilha e para lá 

partiu o jovem casal formado por Hermenegildo e lngun

da. Foram felizes mas quando Hermenegildo, por obra 

de sua esposa se converteu à fé cristã desabrochando 

assim no seu coração a semente lançada por seu tio 

Leandro, o pai declarou-lhe guerra. Foi então que São 

Leandro se dirigiu para Bizâncio para obter ajuda militar 

daquele rei cristão chamado Maurício. Foi nesta altura 

que encontrou São Gregório Magno. 

Hermenegildo perdeu a guerra e seu pai armou-lhe 

uma cilada, por meio do seu próprio irmão Recaredo, 

dizendo que lhe perdoaria se se entregasse. Assim o 

fez e depois já conhecemos a história. Quando Herme

negildo correu a lançar-se aos pés do pai, este meteu-o 

nos cárceres de Valência e de Tarragona onde, por não 

querer abjurar o cristianismo e voltar a abraçar a heresia 
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Quando Hermenegildo correu a lançar-se aos pés do pai, 
este meteu-o nos cárceres . .. 

do arianismo, morreu mártir da fé assassinado por ordem 

do próprio pai Leovigildo . . .  

DESTERRO DE LEANDRO 

O monge Leandro, todo entregue à s  suas orações e 

ao estudo, que tanto o encantava naqueles conventos e 

abadias beneditinas, sentia-se feliz, o homem mais feliz 

do mundo ... 

Mas uma força especial brotava na sua alma dizen

do-lhe que devia colocar-se nas mãos do Senhor para 

aju dar, naqueles dias cruciais, a cimentar a fé em Jesus 

Cristo e na defesa da ortodoxia entre os irmãos que iam 

bem depressa ver-se atacados duramente pelo próprio 

cunhado, o rei Leovigildo ... 

Conhecidas as enormes qualidades de santidade e 

de ciência que o adornavam, quando vagou a sede ar

quiepiscopal de Sevilha, tanto o clero daquela sede como 

o povo, que nesse tempo também era ouvido, elegeram

-no unanimemente para arcebispo de Sevilha. 

Estávamos no ano de 579. Tinha soado a sua hora. 

Esperavam-no m uitos e duros trabalhos e terríveis lutas 

mas ele estava disposto a superá-los todos porque con

fiava na ajuda da Divina Providência que nunca falta a 

quem se coloca nas suas m ãos. 
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Duas coisas se propôs: propagar a doutrina de Jesus 

Cristo com todas as forças para au mentar os segu idores 

do Mestre e libertar a fé já propagada dos erros qu e, 

às vezes, se infiltravam no contacto com os hereges 

arianos. 

Não se furtou a nenhum sacrifício para obter esses 

dois objectivos. 

O Senhor tinha dito que "os que quisessem segui-lo 

padeceriam persegu ições por amor da ju stiça" e acres

centou que "eram bem-aventurados aqu eles que fossem 

perseguidos pelo seu nome" ... e que "qu em quisesse 

segui-lo a Ele devia seguir as suas pegadas de perse

guição e morte ... " 

Bem depressa chegaria o desterro para Leandro 

por causa deste seguimento de Jesus Cristo levado a 

cabo por quem menos o podia esperar: seu cunhado 

Leovigildo. 

NÃO PÁRA 

Leovigildo ao dar-se conta de qu e o seu tio tinha 

apoiado a causa do levantamento em armas do filho 

Hermenegildo contra ele e de que tinha sido também o 

causador da sua conversão ao cristianismo desterrou- o 

da sede de Sevilha. 
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Leovigildo desterrou Leandro da sua sede de Sevilha ... 
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Desde então, desencadeou-se uma feroz persegui

ção contra os cristãos. Estes ao verem-se sem pastor 

era lógico que, m ovidos pelo m edo, retornassem ao 

arianismo. 

Entretanto S. Leandro e S. Fulgêncio estavam no 

deserto. Foi então que o jovem lsidoro, a seu modo, 

começou a animar os cristãos com as suas m aravi

lhosas Cartas e outros escritos que lhes fazia chegar 

clandestinamente. 

Leandro não descansava. Anim ava, formava círcu

los, orava m u ito ao Senhor e à Virgem Maria a favor da 

sua pátria tão diabolicamente persegu ida ... e sobretu

do, usava o único m eio, a única arma qu e agora podia 

empregar e que ele sabia que era sum amente eficaz: 

a pena. Escreveu dois tratados durante esses dias que 

eram, e continuam a ser, uma maravilha. 

Foram dois tratados contra os arianos para des

mascarar os seus erros e para que os cristãos não se 

deixassem cair nas suas armadilhas. Neles, com gran

de amor paternal, abria os braços para que voltassem 

à religião católica aos que por debilidade a tivessem 

abandonado. 

Leandro trocou também correspondência com o seu 

grande amigo Gregório a quem aconselha no seu novo 

cargo ajudando-o assim no governo da própria Igreja. 

Numa dessas belas cartas dizia-lhe: 
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Leandro escreveu dois tratados desmascarando 
os erros dos arianos ... 
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"Recebi a vossa bela carta escrita com a pena da 

cari dade. Do coração tomou a língua o que escreveu 

com a pena. Estavam presentes, quando se leu a vossa 

carta, alguns varões bons e sábios que começaram logo 

a enternecer-se e a compu ngir-se só com o facto de a 

ou vir ler e cada um com amor e afeição vos colocava 

no coração . .. " 

CONSELHOS DE IRMÃO 

Conselhos de ontem que valem para hoje. Conse

lhos de irmão a irmã, de pai a filho que podemos ser tu 

e eu. 

Leandro tinha uma irmã e ela também foi abadessa 

de um mosteiro e, portanto, tam bém monja como Lean

dro. Chamou-se Florentina. Para a ajudar no caminho 

da santidade, escreveu urn belo tratado de vida espiri

tual que intitulou: Instituição das virgens e desprezo do 

mundo. Este tratado foi fruto de uma fraterna conversa 
que teve um dia com a irmã: 

Querido irmão Leandro, o Senhor foi muito genero
so contigo e dotou-te de muita ciência e de não pouca 

virtude. Eu careço de ambas as coisas e, por isso, eu 

que sou tua irmã, recorro a ti à procura de ajuda. 
-O lha, caríssima irmã Florentina, vejo agora como 

és ignorante já que o que acabas de dizer não coincide 
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Leandro orientou a sua ;rmã Florentina, abadessa de um mosteiro, 
nos caminhos da perfeição ... 
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com a verdade. Tu és muito mais santa que eu porque 

estás escondida nes1a m orada sem receber aplausos 

nem elogios dos homens que, por vezes, tanto dano 

podem fazer. 

- Bom , isso pode ser certo mas eu queria que me 

deixasses alguma herança que não fosse terrena. Que 

me desses alguns sábios e prudentes conselhos para 

que eu, procurando levá-los à prática, possa chegar à 

mais alta perfeição que é a isso que eu aspiro. 

Então o seu santo e sábio irmão Leandro jogando, 

com grande humor, com o nome da sua m ãe, que se 

chamava T úrtura, pomba, escreveu-lhe esse precioso 

tratado sobre o caminho da perfeição. Nele dizia: 

"Não queiras afastar-te do telhado onde a pomba 

tem os seus pequeninos. És filha da inocência, da can

dura, tu, precisamente que tiveste a pomba por mãe. 

Mas ama m uito m ais a Igreja, pomba m ística que todos 

os dias te gera para Cristo. Descanse a tua velhice no 

seu seio, com o  outrora descansava o teu ardor ardente 

no regaço da que cuidou da tua infância . .. " 

LEOVIGILDO E RECAREDO 

Leandro teve dias de grande felicidade. Nem tudo 

foram lutas e tristeza. O Senhor costuma entrelaçar a 
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vida dos seus fiéis servidores entre dias de gozo e tris

teza e entre dias de luta e de vitória. 

Grande alegria pela felicidade de ver todos os seus 
irmãos entregues de corpo e alm a ao Senhor: dois 

sacerdotes e bispos como ele: Fulgêncio e lsidoro . . .  

e a sua idolatrada irmã, que tanto amava, entregue ao 
Senhor na vida religiosa. Dizia-lhe num a  destas efusões 

de afecto fraterno: 
"Ah! minha querida: com preende se puderes o 

ardente desejo que inflama o coração do teu irmão ao 
ver-te unida a Cristo. Tu és o melhor de mim m esmo ... 

Infeliz de mim se outro pretendesse usurpar-te a tua 

coroa! Tu és diante de Cristo, o meu baluarte, tu a m inha 
prenda querida, a minha hóstia santa por que hei-de 

merecer sair do abismo dos meus pecados!" 

Não é verdade que isto é uma m aravilha de amor 

fraterno e de imensa entrega a Deus? 
Mas ainda haviam de chegar outras alegrias depois 

daquela enorme dor que lhe causou a morte do sobrinho 

martirizado pelo próprio pai, o rei Leovigildo, e pela ter

rível perseguição que ele mesmo desencadeou contra 

os cristãos. 

Seria a grande alegria que lhe daria o cunhado que, 

tocado no seu coração, antes de morrer, mandou chamar 
Leandro e lhe disse no leito de morte: 

"O lha, meu irmão e meu pai: procedi mal, reconheço

-o, mas agora já não há qualquer remédio senão este: 
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Procedi mal ... Deixo o meu reino nas mãos do meu filho 
Recaredo ... 

Deixo o m eu reino nas mãos do meu filho Recaredo. Sei 

que vós o amais e peço-vos que rogueis por ele. Que 

ele siga os vossos conselhos." 
Pouco depois, sendo já rei dos visigodos, Recaredo 

dava a im ensa alegria ao tio Leandro de se converter e, 

com ele, toda a Espanha visigoda à fé em Jesus Cristo. 

SÃO LEANDRO E O CONCÍLIO DE TOLEDO 

A Igreja de Toledo pesou m uito desde esta data na 

história da Igreja. Serão célebres sobretudo os Concí

lios que nela se celebrarão e m uito im portantes as leis 
que se ditarão naquela Igreja que terão repercussão na 

Igreja Universal. 

Chama-se Concílio Ecum énico o que é nom eado 

pelo Papa ou pelo menos aprovado por ele e em que 

toda a Igreja participa. O s  outros são Concílios nacio

nais ou regionais .. . O de Toledo, apesar de ser regional 
ou nacional foi sem pre m uito im portante já antes desta 

sede ter sido ocupada pelos Bispos do tem po de São 
Leandro. 

No 3.° Concílio de Toledo, convocado por Recaredo 
para garantir a fé em toda a Espanha e para o qual foram 

convocados todos os Bispos da Espanha Católica, teve 

um papel de primeira ordem o Arcebispo de Sevilha, 
São Leandro. 
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No terceiro Concílio de To/edo, São Leandro teve um papel 
imoortantís�imn_ 
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O rei Recaredo, uma vez reunidos todos os Bispos, 

falou-lhes com autoridade e disse-lhes, pouco mais ou 

menos, estas palavras: 
"Convoquei-vos em assembleia para que delibereis 

e determineis o que convém fazer para que a verdadeira 

fé de Jesus Cristo pela qual morreu o meu santo irmão 

e predecessor Hermenegildo seja verdadeiramente a 
religião do estado e de toda a nação . .. Para que saibais 

acertar nas vossas deliberações entregai-vos à oração, à 

vigília e ao jejum. Passai três dias de vigília e penitência 

e depois, tendo obtido o auxílio divino, podeis entregar

-vos com verdadeira eficácia aos grandes problemas 

que são colocados na nossa nação à fé cristã .. . que 

estou disposto a apoiar e defender com todas as minhas 
f 

" 
orças . . .  

Feita esta exortação, passou o rei a dar-lhes mostras 

do que era a sua Profissão de fé, que seria fácil se fosse 

escrita pelo seu próprio tio e preceptor de outrora, São 

Leandro, que recolhia todas as principais verdades da 

fé cristã e disse: 

"Eu Recaredo, rei, assino com a minha mão direita 
esta santa fé .. . que tenho no meu coração e confesso 

com a minha boca .. . " 
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AEMOÇÃODESÃOLEANDRO 

Ao Acto de fé que leu e assinou o rei Recaredo jun

tou-se o da rainha esposa, Bada, acrescentando estas 

palavras: 

"Eu, Bada, gloriosa rainha, assinei com a minha 

mão, com todo o meu coração, esta fé qu e recebi e 

professei ... " 

À leitu ra destas Actas seguiram-se os 23 anátemas 

que os Padres Conciliares lançaram contra as here

sias que tinha propagado o heresiarca Ario por toda a 

Espanha e em muitas outras partes do mu ndo ... Este 

processo e Actas também foram assinados em primeiro 

lugar pelo rei Recaredo e rainha Bada e depois por todos 

os Bispos que tomaram parte neste célebre Concílio 

Diante de tão grandioso acontecimento qu e mais 

parecia ser apenas u m  milagre da Graça Divina já que 

em tão poucos anos se tinha passado da perseguição 

mais furibunda para a fé mais crente e para a entrega 

mais total à causa de Jesus Cristo ... o principal promotor 

de tudo isto não foi outro senão o bispo de Sevilha, São 

Leandro, que exultou de gozo e, não podendo por mais 

tempo conter o seu entusiasmo, disse a todos os que 

estavam ali presentes estas palavras que ainda agora, 

depois de tantos sécu los de distância, nos emocionam 

grandemente: 
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Levanta-te com alegria, salta de júbilo, Igreja de Deus e entoa 
hinos de gratidão. 
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"Os nossos persegu idores de outrora chegaram a 

ser com a sua conversão, a nossa coroa. Levanta-te 

com alegria, salta de júbilo, Igreja de Deus, e entoa hinos 
de gratidão. Levanta-te no esplendor da tua u nidade, ó 

Corpo Místico de Cristo!" 

Não chores mais a morte dos teus filhos imolados 

porque em seu lugar nascem centenas de milhares. 

Aqueles foram a semente. Estes são o seu fruto." 

E com visão profética anunciou: 

"O que hoje se passa entre nós realizar-se-á em todo 
o universo. O mundo inteiro está feito para crer em Cristo 

e para viver a unidade da Igreja Católica .. . Dias virão em 

que todos os que ainda vivem em regiões afastadas se 
converterão a Cristo, o Senhor ... " 

AGORA PODES DEIXAR PARTIR 

O TEU SERVO EM PAZ 

Sim, da mesma maneira que o velho Simeão ao ver 

com os seus olhos o Salvador do mundo, dizia: "Agora, 

Senhor, podes deixar partir o teu servo em paz" tam 
bém Leandro poderia dizer: Agora, Senhor, já posso 

descansar das m inhas fadigas, já podes deixar partir o 
teu servo em paz. 

Segundo a tradição, o Papa São Gregório enviou 

ao seu amigo a im agem da Virgem de Guadalupe, que 
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se venera no seu santuário de Cáceres e que se diz ter 

sido pintada por S. Lucas. 

O certo é que agora já via cum pridos todos os seus 

desejos e que já nada o ligava a este mundo. As suas 

forças físicas tam bém começaram a fraquejar pois ti

nham sido m uito duros os golpes que tinha recebido ao 
longo de toda a existência. 

A dupla finalidade que se tinha proposto, como pro

grama de vida, estava cumprida: converter todos a Cristo 

e guardar a mais pura ortodoxia na fé e nos costumes. 
Nos últim os anos de vida aumentou ainda mais a 

sua entrega à oração e à vida de m ortificação. Enchia

-se de júbilo com a leitura das Sagradas Escrituras cujo 

sentido procurava aprofundar e de que nos deixou belos 
comentários. 

Tinha oitenta anos quando o Senhor o chamou. 
Foi no dia 27 de Fevereiro do ano 603. Os anjos te

rão saído, cheios de júbilo, a recebê-lo à porta do céu. 

Bem depressa começou o culto em sua honra. Um 

breviário antigo resumia assim a sua vida maravilhosa: 

"Conquistou para Espanha um nome ilustre; foi 

homem cheio do santo temor de Deus, de prudência 

consumada, pródigo em esm olas, recto nos julgamentos. 

Foi um bispo sóbrio em sentenças, assíduo na oração, 

defensor benemérito de todas as Igrejas." 

-3 1  



ÍNDICE 

F amília Santa.................................................................. 3 

Forjando o seu espírito................................................... 5 

Mestre singular............................................................... 7 

O poder da amizade .... . . . . .... . . . . .. .... . . . . . . ...... . . . . ...... . . . . . . . .... 11 

A cilad a de um mau pai . . ..... .. . ........ .. . . . .......... .......... .. .. . . . 12 

Desterro de Leandro....................................................... 15 

Não pára......................................................................... 16 

Conselhos de Irmão........................................................ 20 

Leovigildo e Recaredo... ..... ... ... .. . .. ... ... .. . ....... ... .. .. . . .... ... . 22 

São Leandro e o Concílio de Toledo.. .... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 25 

A emoção de São Leandro............................................. 28 

Agora podes deixar partir o teu servo em paz................ 30 

32-

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br/

	SLeandro - 0001
	SLeandro - 0002
	SLeandro - 0003
	SLeandro - 0004
	SLeandro - 0005
	SLeandro - 0006
	SLeandro - 0007
	SLeandro - 0008
	SLeandro - 0009
	SLeandro - 0010
	SLeandro - 0011
	SLeandro - 0012
	SLeandro - 0013
	SLeandro - 0014
	SLeandro - 0015
	SLeandro - 0016
	SLeandro - 0017

