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O FILHO DO MILAGRE 

Não é raro na vida dos Santos encontrarmo-nos com 
este prodígio: de pais considerados estéreis nascem, 
mais tarde, um ou vários filhos que tornam ilustre o 
nome da família. 

Na Sagrada Escritura abundam casos de pais es
téreis que depois conceberam filhos que se tornaram 
famosos na história do povo de Deus 

Toledo, a cidade imperial banhada pelo rio Tejo, 
foi cenário, no princípio do século VIl, de um destes 
prodígios. 

Ali vivia no santo temor de Deus um jovem casal 
que gozava de imensa felicidade mas que, ao mesmo 
tempo, sentia uma enorme tristeza porque o seu lar não 
tinha sido abençoado com o dom dos filhos. 

Chamavam-se Estêvão e Lúcia. Cada dia que pas
sava sentiam mais a falta do sorriso de uma criança 
que alegrasse aqueles grandes quartos e que desse 
vida e colorido àqueles ricos móveis. 

Sobretudo Lúcia, mulher de grande beleza e de uma 
fé robusta, pedia todos os dias à Virgem Maria que lhes 

concedesse essa graça. Ela era profundamente devota 
de Nossa Senhora e esperava, confiadamente, todos 
os dias o prodígio que tardava a chegar. 

Um dia, estando só com o marido, prostrou-se diante 
da veneranda imagem de Nossa Senhora que tinha no 
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Mãe, tanto eu como o Estêvão, 
desejamos que nos concedas um filho ... 

quarto e falou-lhe assim com grande confiança, certa 
de que a sua oração seria atendida: 

"Mãe, tu bem sabes quanto te amo e a grande con
fiança com que sempre te conto os meus problemas 
alegres ou tristes. Tu és a minha boa Mãe a quem 

sempre confio todos os meus desejos e a quem conto 
todas as minhas alegrias e as minhas tristezas quando 
as tenho. Agora uma tristeza muito profunda inunda todo 
o meu ser. Tanto eu como o Estêvão desejamos que 
nos concedas um filho se esta nossa aspiração for para 
glória de teu Filho, Jesus Cristo, e tua, Mãe. Se no-lo 
concederes, prometo oferecê-lo para o teu serviço, se 
esta for também a tua vontade". 

AMOU MARIA DESDE QUE NASCEU 

Todos os santos amaram Maria com toda a sua 
alma, vida e coração. Não existe na Igreja um santo que 
não tenha sido um grande enamorado de Maria. 

Mas é lógico que nem em todos esteve tão palpável 
e visível esta devoção. Houve santos profundamente 
marianos que em tudo o que faziam se notava que 
estavam ternamente impregnados deste amor à Mãe 
do céu. 

Entre estes não há dúvida que um dos que mais 
se distinguiram, ao longo dos dois mil anos da histó-
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Estou a falar à Mãe do céu, Senhora minha mãe ... 
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ria da Igreja foi o protagonista desta biografia: Santo 
lldefonso. 

Foi com este nome que os pais baptizaram este 
menino que tinham obtido do Senhor por intercessão de 
Maria. Não lhe podiam ter dado um nome mais belo porque 
lldefonso significa: glorioso, ditoso, belo, feliz. Tudo isto 
estava chamado a ser este menino e a fazer com que o 
fossem os seus pais e todos os que com ele contactavam. 

Apesar de dispor de abundantes meios para entregá

-lo a uma educadora de profissão, não quis aquela ben
dita mãe renunciar ao grande privilégio de o amamentar 
ela própria e de o educar desde a mais tenra idade. 

Infundiu-lhe no coração, com o leite materno, a de
voção e o conhecimento da Virgem Maria. 

Quando começou a balbuciar as primeiras palavras 
ensinou-lhe a recitação fervorosa da saudação do Anjo 
a Maria. 

- Que fazes aí ajoelhado, lldefonso da minha 
vida? 

- Estou a falar à Mãe do céu, Senhora minha 
mãe. 

-E que lhe dizes? 
- Pois .. . tudo o que me vem à cabeça. Conto-lhe 

todas as minhas coisas. 
-E ela que te diz? 
- Olha-me com muito carinho e diz-me que me 

ama. 
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BONS MESTRES 

Sendo já adulto, alguém fez dele este retrato: 
"lldefonso era de grande estatura, temente a Deus, 

grave no andar, muito religioso, modesto, afável, pie
doso e sempre complacente menos no pecado, favo
recido com muitas graças de inteligência, elegante 
na expressão, persuasivo na pregação, zeloso pela 
salvação dos homens e entregue ao amor de Deus e 
da Virgem Maria". 

Os pais, pensando em dar-lhe uma boa educação, 
enviaram-no para junto do tio Santo Eugénio, que havia 
de ser o terceiro arcebispo de Toledo. Grande foi o vazio 
que os pais sentiram ao ver-se privados da sua presen
ça mas era necessário passar por esse sacrifício. 

Logo aquele bom Mestre e pedagogo, Santo Eugé
nio, ficou maravilhado com as qualidades do sobrinho. 
Sob o seu amparo estudou os primeiros rudimentos 

das ciências que então se estudavam: matemáticas, 
astrologia, latim, eloquência. 

Em todas fazia grandes progressos. 
-"Tio - disse ele um dia a Santo Eugénio - porque 

é que o Senhor nos amou tanto ao ponto de nos dar 
como mãe a sua própria mãe ?" 

-"Meu filho, o Senhor Jesus quando esteve neste 
mundo ficou muito preso aos homens apesar de mui
tos o terem atraiçoado. Ele também sabia que depois 
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O seu Mestre e pedagogo, Santo Eugénio, 
ficou maravifhado com as qualidades do sobrinho . . .  
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muitos outros o abandonariam, mas quis dar-nos o que 
Ele mais amava e, por isso, nos entregou a sua própria 

Mãe como nossa Mãe". 

Santo Eugénio já não sabia que mais ensinar ao so
brinho. Por isso, para que se formasse melhor, enviou-o 
para Sevilha para a Escola dirigida por Santo lsidoro. 

Este grande santo e sábio recebeu-o com muito 

afecto e bem depressa o recém chegado conquistou a 
admiração do seu Mestre e companheiros. 

FOGE DO MUNDO 

- Por favor, cala-te, não digas isso que vem aí llde
fonso! 

Assim dizia um companheiro a outro que estava ul
trapassando nas suas expressões os limites da pureza 
ao contar algumas historietas bastante escabrosas. 

Os companheiros da escola, dirigida por aquele 

portento de sabedoria que foi Santo lsidoro, admiravam 
o jovem lldefonso pela sua bondade de carácter e pela 
integridade dos seus costumes. Diante dele não se 
podia falar de coisas desonestas e de intrigas contra 
ninguém. 

Terminados os estudos de mais de doze anos, e 
bem preparado nas ciências humanas e divinas, re
gressou a Toledo para junto da família. 

10-

Pai Abade, suplico-lhe que me admita no seu mosteiro. 
Quero consagrar a minha vida inteira ao serviço do Senhor. 

-11 



Os seus pais, especialmente o pai, queria que o filho_ 
entrasse na voragem da juventude e convivesse com 
os companheiros da alta sociedade pois tinha os olhos 
postos nele para que no futuro fosse um dos homens 
de maior influência em Toledo. 

lldefonso não pensava assim. Nada do que o mundo 
lhe oferecia enchia a sua alma. Passava muito tempo 
entregue à oração. Amava a solidão. Procurava estar 
sempre em companhia de Nossa Senhora. 

Um dia foi aconselhar-se com o Abade de um mos
teiro famoso, que havia perto, chamado Agali. 

-Padre Abade, venho, com grande humildade, su
plicar-lhe que tenha a bondade de me admitir no seu 
mosteiro para poder consagrar a minha vida inteira ao 
serviço do Senhor. 

- Meu filho, que é que te move a dar este passo 
fugindo do mundo que tantos carinhos oferece aos que 
o servem? 

- Somente uma coisa: conheço o mundo e sei que 
não vale a pena servi-lo. Quero entregar-me ao Senhor 
e à Virgem Maria e servi-los todos os dias da minha 
vida . . .  
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SUCESSOR DO ABADE DEODATO 

Depressa correu a notícia por todo o Toledo. O pai 
não podia sofrer o desaire de ver que o filho, em quem 
tinha posto todas as esperanças para o futuro, aban

donasse o mundo. Suspeitou que ele tinha ido a esse 
célebre Mosteiro de onde tinham saído membros tão 
ilustres como Santo Eládio, São Justo e Santo Eugénio 
que governaram a sede de Toledo ... Dirigiu-se imedia
tamente para lá com a firme resolução de acabar com 
"aquela comédia", como ele dizia. 

lldefonso, ao saber que o pai o vinha buscar, escon
deu-se fora do convento e, por mais que o procurassem, 
não o encontraram, 

A mãe ficou muito consolada ao saber da decisão 
do filho pois recordava que o tinha oferecido ao Senhor, 
se fosse para glória do mesmo Senhor, ainda antes 
dele nascer. 

Gonçalo de Berceo, o Beneficiário de Ubeda, Valdi
vieso e o imortal Lope de Vega cantaram as maravilhas 
que operou este grande santo no seu cargo de Abade 
daquele Mosteiro e como, pouco tempo depois de che
gar, já era enorme a admiração daqueles monges pela 
sua virtude e esmerada observância. 

A reza do Ofício Divino, a Lectio Divina, a oração 
mental, as mortificações e o trabalho ocupavam todas 
as suas horas. 
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Depois da m rre do Abade Deodato, 
fldefonso foi escolhido por todos para Abade do Mosteiro. 
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Sentia-se ditoso afastado do mundo e das honras 
que outros procuravam. 

O Abade Deodato foi chamado pelo Senhor e os 
olhos de todos os monges voltaram-se para lldefonso. 

- "Não, não, dizia com sinceridade, eu não tenho 
experiência, eu sou pecador ... Eu não sirvo para Aba
de" . . .  

Mas teve que aceitar a designação ... e, de facto, foi 

o modelo de superiores . . .  

ARCEBISPO DE TOLEDO 

No ano de 657 morreu o arcebispo de Toledo, o seu 
tio Santo Eugénio, que foi o seu primeiro educador. 

O sobrinho estava muito tranquilo santificando-se 
e ajudando os seus religiosos a santificar-se - ele era 
o Abade do mosteiro - em Agali, próximo da cidade de 
Toledo, um dos mosteiros mais famosos naquela época 
em toda a Espanha. 

A eleição para suceder a Santo Eugénio era direito 
e privilégio do clero e do monarca a quem deviam apre
sentar o candidato para que fosse aceite. 

Era voz comum: 
"Temos repassado todos os possíveis candidatos 

a esta sede Primacial . . .  e não há ninguém mais digno 
que lldefonso. " 
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Em 26 de Novembro de 657, dia de Domingo, 
lldefonso foi consagrado Arcebispo de Toledo. 

Chegaram ao mosteiro de Agali, chamaram à porta e 
deram a conhecer a missão que levavam. Saiu o Padre 
Abade e fez tudo o que podia para os dissuadir .. . Mas 
tudo foi em vão. Imediatamente chegou uma multidão 
de pessoas que conhecia a sua ciência e virtude e 
aclamaram-no como digno sucessor da sede que tinha 
sido ocupada por seu tio. 

Sentiram os seus monges ver-se privados daquela 
bondade e sábia direcção .. . mas aceitaram com gosto 

esse sacrifício porque sabiam que seria para maior 
glória de Deus. 

Não se enganaram. No Domingo, dia 26 de Novem
bro daquele mesmo ano de 657, era consagrado o novo 

arcebispo da sede de Toledo. 
As virtudes que tinha praticado em toda a parte, 

chegaram aqui ao cume. Cresceu na humildade, no 

serviço aos outros, na sua profunda oração e no seu 
grande amor a Jesus e Maria .. 

PAI E PASTOR 

"Que nunca venha nenhum pobre a tua casa e volte 
sem ter recebido algo ... Atendei bem a todos os pobres 
que vierem porque são enviados por Nosso Senhor para 
os atendermos." 

Estas e outras palavras parecidas foram as primeiras 
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Se em algo cresceu a sua pessoa foi na caridade 

para com os necessitados. 

que ouviram dos seus lábios todos os que o acompa
nhavam naquele enorme casarão e seriam uma norma 
de conduta para todos. 

Se em algo cresceu a sua pessoa foi na caridade 
para com os necessitados. Para eles fundou uma es
pécie de bolsa para que todos os dias se desse de co
mer a trinta pobres do erário diocesano. Durante muito 
tempo, mesmo depois da sua morte, se manteve esse 
costume. 

Os anos que tinha passado junto do tio, primeiro 
em Toledo, e depois, junto de Santo lsidoro em Sevilha, 
ajudaram-no muito a aprender as virtudes que devem 
brilhar em todo o Superior .. 

Ele sabia muito bem que uma das principais qualida
des em que deve sobressair o Superior é a bondade, na 
entrega a todos como um verdadeiro Pai. Deve servir e 
não procurar ser servido como nos disse o Mestre ... 

Assim era ele: um verdadeiro pai. Todos recorriam 
a ele com a confiança de ser escutados e ajudados nas 
suas necessidades. Preocupava-se sobretudo com os 
mais débeis e tímidos. Eles sabiam que o seu coração 
estava aberto para todos sem distinção de pessoas. 

Ao mesmo tempo mostrou-se sempre um bom Pas
tor. A Divina Providência tinha-lhe confiado o cuidado 
daquela sede e daqueles filhos a que devia atender com 
entrega total. Assim o fez desde o princípio. 

Não tinha tempo para si. Só pensava nos outros. 
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O APOSTOLADO DA PENA 

Há muitas espécies de apostolado. Há muitas ma
neiras de dar a conhecer Jesus Cristo para que Ele 
seja mais amado. 

lldefonso sabia muito bem que era cristão e sacer
dote e agora nada menos que Arcebispo de Toledo e, 
como tal, por estes três motivos, devia fazer tudo o que 
pudesse para dar a conhecer Jesus Cristo. 

E podemos dizer que o fez muito bem. 
Nem todos têm a graça de saber escrever. A ele o 

Senhor dotou-o de qualidades especiais neste campo 
que ele aproveitou muito bem. 

Os hereges diziam: 
-"Maria foi uma mulher como as outras. Maria não 

foi Virgem como dizem os cristãos. Ela era igual em 
tudo às outras mulheres". 

Contra eles e contra os seus erros, levantou-se 
valentemente o nosso herói Santo lldefonso. 

Atacou-os por palavras 'e por escrito. Escreveu 
livros muito belos que ainda hoje são um encanto de 
leitura. 

Dos seus livros faziam-se cópias e recitavam-nas 
até os que não sabiam ler. 

O seu livro mais belo intitula-se Perpétua Virginda
de de Maria. Este belo livro foi talvez o que deu mais 
fama ao seu ilustre autor. Nele desfaz-se em carinhos à 

20-

1/defonso. que escrevia bem, fez render este dom escrevendo 
belos livros sobre a fé cristã e Nossa Senhora. 
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Mãe do Céu depois de assentar os princípios teológicos 
da Virgindade de Maria. 

Maria foi Virgem antes do parto. Quer dizer antes 
de ter concebido Jesus Cristo, Maria nunca manchou 
esta alvura da sua alma com pensamentos, desejos ou 
acções contra a virtude da pureza. Maria foi virgem no 

parto, ao dar à luz Jesus, e foi virgem depois do parto 

de Jesus. 

O CAPELÃO E FIEL NOTÁRIO DE MARIA 

Que é um Concílio? 
É a reunião dos Bispos de toda a Igreja, se o Con

cílio for universal, como foi o último que se celebrou, o 
Vaticano 11. Se só se reúnem os Bispos de uma nação ou 
província chama-se Concílio Nacional ou Regional. 

Na imortal cidade de Toledo celebraram-se Concí
lios muito famosos desde a mais remota antiguidade 
e, embora fossem apenas de Espanha, tiveram grande 
repercussão em toda a Igreja. 

Um deles em que grandemente influiu a autoridade, 

sabedoria e santidade do seu arcebispo, Santo lldefon
so, foi o chamado Décimo Concílio de Toledo. 

O Santo falou assim aos Padres Conciliares: 
"Veneráveis Padres e Irmãos: Não vos parece que 

o maior mistério da nossa fé é a Encarnação do Verbo 
Santo 1/defonso exerceu grande influência 

no Décimo Concílio de Tofedo. 

-23 



nas entranhas de Maria Santíssima que celebramos a 
25 de Março, e que cai quase sempre nos dias tristes 
da Semana Santa ou nos floridos da Páscoa, merece
ria uma festa muito especial para honrar a Maria já em 
data muito próxima do Natal? Eu proponho o dia 18 de 
Dezembro para honrar este mistério da Maternidade e 
Esperança de Maria ... " 

-Muito bem! Parece-nos muito bem!- ouviram-se 
vozes de todos os lados da Aula Conciliar. 

Desde então ficou instituída a Festa da Maternidade 
Divina de Maria ou da Virgem da Esperança, popular
mente chamada a "Festa da Senhora do Ó" ... 

A Virgem Maria queria pagar este e outros obsé
quios do seu amado filho que, desde então, os nossos 
escritores, que cantaram a sua vida, apelidarão com o 
doce nome de Capelão e fiel notário de Maria. 

MARIA OFERECE-LHE UMA CASULA 

É bonito e ao mesmo tempo necessário conhecer o 
nome e rico significado dos paramentos sagrados. 

Que é a casula? 
Uma veste sagrada que o sacerdote usa por cima 

de todas as outras, em forma de pequena casa, e que 
tem cor diferente conforme a festa do dia. 

Qual é o seu significado? 

24 -

A Virgem Maria convidou 1/defonso a aprox1mar-se 
e ofereceu-lhe uma casula ... 
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Que o sacerdote e todos os que participam na Missa 
devem revestir-se da graça de Deus por completo, como 
o cobre esta veste e que devem assimilar a mensagem 
que cada dia os textos sagrados nos apresentam na 
celebração destes grandes mistérios da nossa fé. 

lldefonso tinha defendido a virgindade de Maria. 
Tinha escrito maravilhosamente bem sobre Ela. Tinha 
influído no Concílio para instituir a festa do maior dos 
seus privilégios: a maternidade divina. 

A Virgem nunca se deixa vencer em generosidade 
e, por isso, quis conceder uma graça especial ao seu 
fiel servidor: 

Foi no dia 17 de Dezembro. Era noite. Tinha que 
celebrar com uma solene vigília esta grande festividade. 
Tomava parte também nela o próprio imperador, todos 
os grandes do Reino e toda a cidade de Toledo. Ao 
entrar na catedral os que vão adiante ficam aturdidos 
pelo grande esplendor que enche o templo. Fogem 
espavoridos. Só lldefonso se aproxima do altar. Que 
visão! Ali, no trono do arcebispo, está a Virgem Maria 
rodeada de anjos e santos, e, muito carinhosa, convida 
lldefonso a aproximar-se e . .. oferece-lhe uma casula 
que tinha trazido do céu para o premiar de tudo o que 
por Ela tinha feito o seu fiel servidor. .. lldefonso fica 
em êxtase ... 
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O ENAMORADO DE JESUS E MARIA 

-"Mamã, mamã, que devo fazer para amar mais a 
Jesus e Maria? 

Assim perguntava, quando era criança, lldefonso à 
sua boa mãe Lúcia. 

E ela instruía-o nestes dois amores que depois, 
quando adulto, saberá unificar num só. 

Santo lldefonso escreveu belíssimas orações. Mui
tas delas chegaram até nós. Oxalá as rezássemos com 
frequência. 

Uma diz: 
- "Maria, ajudai-me a amar Jesus . . .  Eu Vos rogo, 

Virgem Santíssima, que me ajudeis a aumentar o amor 
para com o vosso filho Jesus, que concebestes em 

vosso seio por obra do Espírito Santo. Que me seja 
dada a graça de conhecer Jesus por meio do Espírito 
Santo ... Que eu ame Jesus, a Quem Vós adorais como 
vosso Senhor" .. . 

E noutra que intitulou "Jesus, ajudai-me a amar Ma

ria": Ajudai-me a amar Maria, como Vós a amastes ... 
Concedei-me a graça de que eu a possa servir como 
seu fiel servo e filho. Com ardente desejo, eu nunca 
quero furtar-me ao seu serviço. Que servindo-a noite e I 
dia possa merecer ser sempre seu servo para receber 

as suas mercês e viver sempre sob o seu mandato e 
amá-la por toda a eternidade:" 
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'1/o leito de morte, os seus olho · ansiavam voltar a contemplar, 
agora no céu, o rosto de Maria. 

28-

E esta outra que o animava a ser cada dia melhor. 

"Mãe, ajudai-me a endireitar os meus passos. Cle
mentíssima Mãe, que com mão piedosa dais vida aos 
mortos, saúde aos enfermos, luz aos cegos, consolação 
aos desesperados e alívio aos que choram ... sede a 
saúde da minha alma, doçura e paz do meu coração, 
suavidade e regozijo do meu espírito". 

Perguntaram-lhe um dia: 
-Senhor Arcebispo, qual seria o seu maior desejo, 

aquilo que mais gostaria de ver cumprido em si? 
-Só um: servir a Jesus e a Maria . . .  

FOI VER A VIRGEM NO CÉU 

lldefonso tinha tido o privilégio concedido a poucos 
eleitos do Senhor de contemplar na terra o rosto da sua 
Mãe Santíssima . . .  E, o que é mais significativo ainda, 
de receber das suas mãos um apreciado tesouro: a 
sua casula. 

Os olhos que tinham visto a Mãe agora só ansiavam 
por poder contemplá-la no céu. 

lldefonso tinha-se consagrado a esta Mãe a que 
amava mais que a si próprio. Vale a pena trazer para 
aqui esta maravilhosa consagração para que nós tam
bém a façamos com frequência: 

"Mãe dulcíssima e Senhora do meu coração; conce-

-29 



dei-me a graça de estar sempre unido a Deus e a Vós; 

servir-vos a Vós e ao vosso Filho; ser escravo do vosso 

Senhor e nosso também; Ser seu escravo porque Ele 

é o meu Criador; Ser vosso escravo porque Vós sois 
a Mãe do meu Criador. Ser seu escravo porque Ele é 

o Senhor omnipotente. Ser vosso escravo porque Vós
sois a serva do Senhor de tudo. Ser seu escravo por 
Ele ser Deus; ser vosso escravo por serdes a Mãe de 

Deus". 

Oxalá que todos os dias quando nos levantamos 
e damos graças ao Senhor por tantos benefícios que 
recebemos da sua mão, por meio de Maria, fizéssemos 

esta bela Consagração com os mesmos sentimentos 
com que a fazia este fiel servidor da Doce Mãe. 

Assim, cheio de méritos, depois de ter ditado mui

tas leis sábias sobre os sacramentos e a ortodoxia da 

fé, aqueles olhos que na terra contemplaram Maria, 

fecharam-se para este mundo no dia 23 de Janeiro de 

667. Tinha governado a sede de Toledo pouco mais 

de nove anos com zelo, prudência e entrega a todos 
os seus fiéis . . . 
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