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A LOU CURA DOS SANTOS 

Que Deus mesmo tenha descido do céu para sal
var a humanidade, o homem pecador, isso já é uma 
loucura. 

Que Jesus tenha querido morrer na cruz de modo 
tão cruel, considerado menos do que Barrabás, o 
salteador, é outra loucura. 

As vidas de muitos Santos estão cheias de " lou
curas" como estas de Jesus. 

Abraçar a dor, o desprezo, e abandonar as rique
zas e o bem-estar ... é, para muitos, uma espécie de 
" loucura" . . .  

Pelo Reino dos Céus e por amor das almas têm 
sido muitos os homens e mulheres que todos os dias 
realizam estas " loucuras", graças a Deus . . .  

Limpar chagas a doentes contagiosos, tratar dos 
loucos, cuidar dos idosos, dos afectados pela velhi
ce e doentes pobres e incuráveis, correr graves pe
rigos, trocar a vida por presos e encarcerados e até 
oferecer a vida e chegar a morrer por um desconhe
cido . . .  tudo isto é tido por LOUCURA pelo mundo 
que não entende nem aceita estas máximas. 

É a loucura da santidade. 
Sem "loucos" deste género ninguém chegaria a 

ser santo e a Igreja fundada pelo maior dos LOU-
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Como Martinho de Tours, João de Deus 
viu Cristo nos pobres. 

COS .. .  falharia na nota essencial entre as que a cons
tituem, a SANTIDADE. 

O desenho da página anterior representa S. 
Martinho de Tours dando a sua capa a um pobre. 

O protagonista desta história, que é um encanto, 
SÃO JOÃO DE DEUS, foi tido como " louco" e como 
tal tratado em diversas ocasiões e chegou mesmo a 
ser internado num manicómio, como se verá mais à 
frente. 

A sua vida, que durou apenas 55 anos, é toda ela 
uma espécie de cadeia, cujos elos são para o mundo 
actos de " loucura". 

Mas .. .  bendita loucura! 

EM BUSCA DE NOVOS MU NDOS 

S. JOÃO DE DEUS nasceu em Montemor-o-Novo, 
pequena cidade da diocese de Évora, a 8 de Março 
de � 495. Seus pais eram de humilde condição, mas 
muito bons cristãos e estimados de todos. 

Até nos lugares mais isolados de Espanha e Portu
gal se falava de navegadores e aventureiros .. .  que atra
vessavam os mares ou percorriam toda a Europa. 

Certo dia, chegou a Montemor um viajante que 
contava maravilhas da cidade de Madrid a um círcu
lo de crianças . . .  
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Pegou num embrulho de roupa e desapareceu 
de casa sem dizer nada a ninguém. 
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João Cidade - assim se chamava o protagonista 
desta história - escutava atentamente essas maravi
lhas e, apesar da sua pouca idade, pois só tinha oito 
anos, pegou num embrulho de roupa e desapareceu 
de casa sem dizer nada a ninguém ... 

Teve mais sorte do que Santa Teresa, já que a 
esta lhe interrompeu a viagem um seu tio, a poucos 
passos de Ávila ... 

Atravessou montes e vales, cruzou o Guadiana e 
chegou a terras de Castela. 

Era demasiado criança para ir mais longe. Quan
do chegou a Oropesa, pediu trabalho a um senhor 
rico. 

A sua boa mãe, quando soube do seu desapare
cimento, morreu de desgosto, vinte dias depois da 
partida de João. O pai não parou de o procurar por 
todos os arrabaldes de Montemor, mas sem êxito. 
Tendo desistido de o procurar, entrou num convento 
de franciscanos, onde veio a morrer em odor de san
tidade. 

O senhor rico de Oropesa mandou João guardar 
um rebanho de gado. Depressa a seriedade e o bom 
senso do pequeno pastor conquistou a amizade e a 
confiança do patrão . . .  que o nomeou, mais tarde, 
administrador dos seus bens e chegou a oferecer
-lhe a mão da própria filha. 
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SALVO PELA VIRGEM 

Seus pais - André Cidade e Teresa Duarte - um 
casal muito cristão, infundiram no filho uma devoção 
muito terna e filial à Santíssima Virgem Maria. 

João nunca se esqueceria de rezar pelo menos 
as três Avé Marias antes de se deitar. Quanto ao ter
ço, quando já era maior, e arrastado pelos maus 
exemplos dos companheiros, abandoná-lo-á até vol
tar de novo ao bom caminho. 

Em casa do sr. Francisco Mayoral, de Oropesa, 
pouco a pouco foi granjeando a confiança e amizade 
de todos. 

A filha do patrão apaixonou-se por aquela beleza 
enérgica e varonil. O patrão aprovou a ideia e dese
java que ela fosse avante. 

João, porém, pediu tempo para pensar. Um dia, 
tal como fizera em ·casa dos pais, fugiu de casa sem 
dizer nada a ninguém. 

Parecia-lhe ouvir uma voz interior que lhe dizia: 
- Vamos, tu não podes prender-te a uma mulher 

por muito formosa que seja, nem a uma casa rica, 
nem sequer a um futuro desconhecido . . .  Espera algo 
muito melhor! . . .  

Depois, alistou-se na guerra contra Francisco I de 
França. Não lhe faltaram peripécias durante este tem-
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· Condenaram-no à forca como era costume naquele tempo 
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po: abandonou bastante a sua vida de piedade ... 
Um dia, o cavalo derrubou-o e ele foi estatelar-se 

contra umas rochas ... 
Certa ocasião, um capitão do exército entregou

-lhe uma soma de dinheiro bastante considerável. Os 
outros, porém, roubaram-no. Como o roubo não se 
descobrisse, foi ele o acusado. Por isso, condena
ram-no à forca, como era costume naquele tempo. 

Quando iam para o enforcar, apareceu um cava
lheiro providencial que logo quis saber o que se pas
sava. Ao inteirar-se do caso, entregou todo o dinhei
ro em falta e resgatou-o. Mas João foi expulso do 
exército. 

A Virgem Maria, a quem ele recorrera em fervoro
sa oração, tinha-o livrado da morte na forca. 

UM VERDADE IRO ANDARILHO 

Expulso do exército, João Cidade voltou a 
Oropesa, a casa do antigo patrão que o acolheu com 
grande alegria e lhe devolveu toda a confiança ante
rior ... 

Quis voltar à sua terra, para ver os pais e pedir
-lhes perdão pela fuga . . .  Mas não encontrou quase 
ninguém conhecido ... 

No caminho, recebeu uma graça do céu: caiu morto 
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de fadiga e fome. Quando acordou, viu ao seu lado três 
pães e um copo de vinho ... Não se atrevia a tocar-lhes, 
por julgar que era algo sobrenatural. Teve medo ... Uma 
coisa parecida com o que aconteceu ao profeta Elias, 
quando cansado no deserto lhe apareceu um anjo e lhe 
entregou um pão e uma vasilha de água ... 

João começou então a recitar o Pai-nosso e, ao 
chegar às palavras: "O pão nosso de cada dia nos 
dai hoje", ouviu uma voz que lhe dizia: 

- "Come e bebe, que para ti se trouxe este pão e 
este vinho" . . .  

De novo se alistou no exército e foi até Viena e à 
Hungria . . .  

Pela terceira vez voltou à Espanha e dirigiu-se 
agora para a Andaluzia. Em Sevilha, fez-se negoci
ante de gado. Depois, passou a Ceuta e aí pôs-se a 
vender livros e estampas piedosas pelas ruas de 
Gibraltar e Algeciras. 

Em Ceuta, serviu gratuitamente durante bastante 
tempo uma família portuguesa caída em desgraça. 

Enquanto trabalhava de pedreiro ou cuidava do 
rebanho, dedicava-se também a cuidar dos enfermos 
e necessitados. 

Não tinha terra fixa, nem casa, nem mobília. Era 
aquilo que se chama vulgarmente "um vagabundo", 
um autêntico andarilho . . .  
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Passou a Ceuta e aí pôs-se a vender livros 
e estampas piedosas. 

MISERICÓRDIA, SENHOR, MISERICÓRDIA! 

Uma vida assim não enchia o coração de João. 
Levantava-se e caía. Caía e levantava-se de novo. 

Não lhe agradava tal modo de vida. Nem ao Se
nhor. Em breve iria chegar a "hora" da sua verdadei
ra e definitiva "conversão". 

A 20 de Janeiro de 1537, pregava em Granada S. 
João de Ávila. João Cidade tinha montado aí uma mo
desta livraria. O pregador falava do mártir de Cristo S. 
Sebastião. E fazia-o com autênticas palavras de fogo. 
Salientou de modo especial a felicidade de sofrer por 
Cristo e a necessidade de abandonar tudo o que nos 
separa dele. Falou ainda da grande alegria que se sen
te quando se sofre por Cristo, e como neste mundo 
estamos só de passagem, a caminho da eternidade. 

As palavras de fogo que brotavam com força dos 
lábios do pregador caíam pesadas como chumbo no 
coração de João Cidade. 

Vieram-lhe à lembrança os desvarios que tinha 
cometido durante os anos da sua vida de soldado e 
na sua juventude. E ao mesmo tempo a grande dor 
que sentia por não se ter entregado totalmente e para 
sempre a Jesus Cristo. 

Não podendo conter mais o fogo e as lágrimas 
que ardiam no seu coração e nos seus olhos, ali, sem 
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As palavras de fogo que brotavam com força dos lábios 
de P. João de A vila caíam pesadas como chumbo 

no de João de Deus. 

respeito humano, lançou-se ao chão na própria igre
ja e começou a gritar com toda a força: 

- Misericórdia, Senhor, misericórdia! ... 
Puseram-no fora da igreja, à força, como se esti

vesse louco, mas ele continuava pelas ruas e praças 
de Granada a gritar: 

- "Misericórdia, Senhor, misericórdia!" . . .  
Pequenos e grandes riam-se dele e dirigiam-lhe 

toda a espécie de insultos. Ele, porém, sentia-se feliz 
com isso. 

AO LOU CO, AO LOU CO! 

Tocado o seu coração pela graça da pregação do 
Apóstolo da Andaluzia, correu à sua pobre livraria e 
examinou os livros. 

Com todos os que tratavam de cavalaria - poderí
amos chamar-lhes hoje novelas cor-de-rosa - fez uma 
fogueira e com enorme alegria lançou-lhes fogo en
quanto entoava cânticos ao Senhor. 

Os outros livros religiosos e estampas deu-os de 
presente aos que passavam. 

Também deu quantos utensílios possuía ali e todo 
o seu pobre mobiliário. Ficou apenas com a roupa do 
corpo e até esta trocou por outra mais pobre, dando 
a melhor a um mendigo. 

- 15 



16-

Riam-se dele e até lhe atiravam porcaria tratando 
de o afastar de ao pé de si. 

Assim, descalço, de cabeça descoberta e cabelo de
salinhado, e com um pobre bastão na mão, começou a 
dar voltas pela cidade, com sinais de penitência, pedin
do perdão a todos dos seus pecados e gritando: 

- " Sou pecador, sou pecador. Peçam misericórdia 
ao Senhor por mim". 

Pequenos e grandes ficavam a olhá-lo como um 
bicho raro. Muitos dirigiam-lhe palavras insolentes, 
riam-se dele e até lhe atiravam porcaria, tratando de 
o afastar de ao pé de si. 

Ele sentia-se feliz com tantos impropérios, e res
pondia: 

- " Fazeis bem. Tudo isso e muito mais eu mereço 
pelos meus muitos pecados. Devo ser desprezado como 
o lixo. Devo ser tratado como o maior criminoso". 

A situação agravava-se cada vez mais. As autori
dades julgaram dever tomar conta do caso, porque 
por toda a parte ouviam de pequenos e grandes: 

- Ao louco! ao louco! . 
João não estava louco, ou antes, estava louco de 

amor por Jesus e dor pelos seus pecados. 

NO MANICÓMIO 

O primeiro capitulozinho desta história foi intitulado 
"A loucura dos Santos". 
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Aqui temos um verdadeiro exemplo disso. João 
Cidade não estava louco mas fez-se passar por tal , 

pela simples razão de que amava a Deus e não sa
bia como demonstrá-lo senão sofrendo e padecendo 
desprezos por Ele. Aqui encontrou o caminho para o 
conseguir. 

Nada lhe importava a sua honra e os aplausos 
dos homens , atrás dos quais vamos tantas vezes. 
Só lhe importava amar a Jesus e sofrer por Ele. O 
mundo nada sabe destes caminhos sobrenaturais 
reservados somente às grandes almas que "não são 
deste mundo". 

Uma vez na prisão, logo se deu conta do muito 
que sofriam os pobres presos. Eram tratados dura e 
injustamente pelos carcereiros, e João saiu em sua 
defesa. 

Quando os açoitavam injustamente, dizia aos ver
dugos: 

-"Cruéis! perversos!, tende piedade destes po
bres homens que são inocentes e que vós castigais 
sem razão. É assim que pretendeis que esta Casa se 
chame casa de caridade?" 

Então mudava-se o cenário. Voltavam-se para ele 
e castigavam-no barbaramente . Mas ele não se de
fendia nem os criticava. Alegrava-se por sofrer aque
les açoites e dizia com graça: 
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Meteram-no na prisão e logo se deu conta do 
muito que sofriam os pobres presos. 
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- "Batei, batei forte. Castigai esta carne que é a 
única culpada de todo o mal que há no mundo". 

Os carcereiros pouco a pouco começaram a mu
dar de comportamento e a admirar tanta virtude. 

Eles próprios pediram aos superiores que aquele 
homem fosse posto em liberdade, porque nem era 
delinquente nem estava louco. 

MUDANÇA DE RO TA 

Depois de vários meses passados na prisão, devido 
aos conselhos que recebia de almas boas, sobretudo 
do seu confessor e do apóstolo da Andaluzia, P. João 
de Ávila, a cujos ouvidos chegou tanta penitência e vir
tude, João Cidade mudou o seu modo de agir. 

Deixou de se fazer passar por louco e tratou de 
obedecer a tudo o que os superiores lhe indicavam. 

Saiu da prisão e entregou-se comedidamente a 
fazer obras de caridade em toda a parte. 

Para poder acertar e começar a sua nova vida com 
um bom fundamento, pensou que o melhor seria visitar 
como peregrino a Virgem de Guadalupe no seu famoso 
Santuário e colocar-se aos seus pés e disposição. Por 
isso, para lá se dirigiu, na Extremadura. 

Passou a levar uma vida muito penitente, mas sem 
fazer extravagâncias. 
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Visitou, como peregrino, a Virgem de Guada/upe 
e pôs-se à sua disposição. 



De regresso a Granada, dedicou-se a vender le
nha e quanto ganhava distribuía-o pelos pobres. 

Com uma ajuda que lhe deram, alugou uma pe
quena casa e aí albergava os mais pobres e os do
entes. Ele próprio se encarregava de tratar deles e 
de lhes prestar os socorros necessários. Fazia-o com 
tanta dedicação e compostura que em breve come
çou a ser admirado em toda a cidade de Granada. 

Estava lançada a primeira semente da futura Con
gregação dos Irmãos Hospitaleiros, que ainda hoje rea
liza em tantas partes do mundo verdadeiros prodígios 
de caridade a favor dos mais pobres e necessitados. 

Aquele jovem indómito, pastor, soldado, que foge 
dum casamento promissor, aquele vagabundo 
andarilho, aquele que se faz passar por louco, en
contrava o seu verdadeiro caminho e a sua missão 
definitiva: a CARIDADE, rainha de todas as virtudes. 

JOÃO CIDADE E JO ÃO DE DEUS 

Todos somos chamados a mudar de rumo . . .  a ser 
melhores. 

Os Santos tiveram todos um momento na vida em 
que se converteram a Deus por completo. 

Alguns até chegaram a mudar o nome, querendo 
assim significar que já tinha morrido em si aquele 
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O Bispo de Tuy disse-lhe um dia: "Daqui em 
diante chamar-te-ás JOÃO DE DEUS. 
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homem velho e que daí em diante só desejavam ser
vir ao Senhor nos homens seus irmãos. 

A vida de João Cidade deu uma viragem de 180 
graus. 

O Bispo de Tuy era ao mesmo tempo Juiz do Tri
bunal de Granada. Gostava muito de João e conhe
cia a grande missão que o esperava. Como vindo do 
céu, um dia disse- lhe: 

- "Daqui em diante chamar-te-ás JOÃO DE 
DEUS". 

Este mesmo Bispo pediu-lhe que usasse hábito 
religioso e que organizasse a vida dos companheiros 
que o ajudavam no trabalho com os doentes. Não lhe 
agradava muito esta ideia, mas tinha feito voto, dian
te da Virgem de Guadalupe, de se pôr às ordens dos 
superiores e de fazer quanto lhe ordenassem, não 
obstante a sua repugnância. 

Contudo, a Ordem dos Irmãos Hospitaleiros de 
S. João de Deus não nasceu senão depois da morte 
do seu fundador. 

A mudança de nome foi um verdadeiro pressá
gio. Daquele jovem nervoso, cheio de vitalidade, ins
tável e vagabundo, um tanto louco e excêntrico, ape
nas ficou uma dedicação completa e total com a mes
ma vitalidade, ou mais ainda, aos seus enfermos e 
pobres de toda a espécie e condição. 

U-

A sua entrega a Deus e aos irmãos de corpo e 
alma foi irrevogável, até à sua morte. 

U M  DIA CO M JO ÃO DE DEUS 

Granada. A bela Granada de que o poeta cantou: 

"Dá-lhe esmola, mulher, 
que não há na vida nada 
como a dor de ser 
cego em Granada". 

Granada será a verdadeira pátria deste grande 
português, modelo acabado de caridade e de amor a 
Deus e aos filhos de Deus. 

S. João de Deus levantava-se muito cedo, depois 
de ter repousado breves horas num duro catre. 

Percorria as ruas da cidade com um pobre saco 
aos ombros, e batia de porta em porta, pedindo es
mola para dar de comer e comprar remédios para os 
seus enfermos. 

Com o dinheiro que lhe davam comprava remé
dios e pagava o aluguer da casa. Com a comida e 
roupa alimentava e vestia os pobres e doentes. 

Às vezes recorria a estratagemas para comover 
o coração dos cristãos granadinos e dar-lhes a opor-
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Percorria a cidade com um pobre saco aos ombros. 
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tunidade de fazer obras de misericórdia. Uma vez, 
no meio da praça pública, pôs-se a gritar: 

- "Irmãos, fazei bem a vós mesmos, por amor de 
Deus; faze i bem a vós mesmos". 

Quando encontrava enfermos ou pobres, abraça
va-os, tratava deles, alimentava-os . . .  mas não se 
esquecia da alma. Perguntava-lhes: 

- "Há quanto tempo vos confessastes?" "Amais 
S h ?" ao en or . . . .  
E ajudava-os em todas as necessidades do cor

po e da alma. 
Os mesmos que antes o insultavam ou até lhe ba

tiam, agora davam-lhe abundantes esmolas e ajudas 
de toda a espécie ... O povo ajoelhava-se diante dele e 
pedia-lhe conselhos. Ele, porém, humilhava-se .. .  

RECO MPENSAS NA TERRA 

Em muitas ocasiões, o Senhor operou muitos pro
dígios na terra com os homens e mulheres que o ser
viram com toda a fidelidade. 

S. João de Deus recebeu muitas graças da parte 
do Senhor. 

Eis apenas três exemplos: 
A certa altura, incendiou-se o Hospital de Grana

da . . .  Parecia o fim do mundo. Ninguém se atrevia a 
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entrar. João de Deus pensou nos seus pobres inválidos 
e enfermos e, esquecendo-se de si mesmo, lançou-se 
às chamas ... Todos viram como ele trazia nos braços a 
uns e outros. Pelas janelas, atirou todo o mobiliário pos
sível, para que não fosse pasto das chamas. 

E saiu sem que as chamas o tivessem molestado ... 
Noutra ocasião, apareceu-lhe o Senhor disfarça

do num doente. Carregou com ele e levou-o para o 
seu catre. Tratou dele e quando ia para lhe beijar os 
pés, viu que tinham chagas .. . Olhou para o rosto e 
compreendeu que era Nosso Senhor Jesus Cristo . . .  

Com enorme afecto disse-lhe o Senhor: 
- "João, tudo o que fazes aos pobres, a Mim o 

fazes. As suas chagas são as minhas chagas, e é a 
Mim que lavas os pés quando os lavas a eles". 

João amava grandemente a Santíssima Virgem 
desde pequeno. Mas a Virgem sabia que o seu filho 
da terra tinha de padecer como tinha padecido o seu 
Filho do Céu ... e queria prepará-lo para os sofrimen
tos ... Apareceu-lhe e coroou-o com uma coroa de 
espinhos, ao mesmo tempo que lhe dizia: 

-"João, pelos espinhos e sofrimentos merecerás 
a coroa que o meu Filho te prepara no céu". 

-"Minha Mãe- respondeu João- os vossos espi
nhos são as minhas rosas, e os sofrimentos o meu 
paraíso". 

Olhou para o rosto e compreendeu que era 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 
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"JESUS, JE SUS, NAS TUAS MÃOS 
ENTREGO O MEU ESPÍRITO" 

Era lógico que uma vida de tanto sacrifício, jejum 
e desgaste pelo zelo apostólico ... não pudesse resis
tir muito tempo .. . 

Há mais de treze anos que se entregava de alma 
e coração ao cuidado daqueles pobres e enfermos . . .  
E o seu corpo robusto e forte, apesar de não ser ve-
lho . .. cedeu à enfermidade. 

· 

Um dos primeiros biógrafos do Santo escreveu 
no estilo da época sobre este particular: 

-"Eram tantos os trabalhos em que João de Deus 
se ocupava para dar remédio a todos, de caminhos e 
vielas, em que padecia frios e chuvas, assim como 
do trabalho ordinário da cidade, que a sua saúde se 
enfraqueceu". 

Caíu gravemente doente. Pediu que lhe lessem a 
Paixão do Senhor segundo S. João. 

Quando acabou a leitura, mandou chamar António 
Martín, seu principal colaborador, a quem encomendou . 
os enfermos mais necessitados, os pobres, as viúvas ... 

Levantou-se, pegou no crucifixo, que tinha sobre 
o coração, enquanto dizia com grande fervor: 

-"Jesus, Jesus, nas vossas mãos entrego o meu 
espírito" ... 
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Era o dia 8 de Março de 1550. Tinha 55 anos de 
idade. Toda a Granada veio chorar o pai dos pobres. 
Os funerais foram um verdadeiro triunfo e um cântico 
de acção de graças a Deus pelo bem que a cidade 
tinha recebido por seu intermédio. 

Em 1630, o Papa Urbano VIII beatificou-o. E, em 1670, 
Alexandre VIII canonizou-o. Em 1886, Leão XIII decla
rou-o Patrono dos doentes, enfermeiros e hospitais. 

Bem o tinha merecido! 

APÊNDICE 
OU TROS DADOS BIOGRÁFICOS 

Segundo a obra "SANTOS DE CADA DIA", acres
centamos mais alguns dados biográficos de S. João 
de Deus. 

Depois de ter sido expulso do exército, João Ci
dade voltou a servir o senhor de Oropesa. Mas por 
pouco tempo. Alistou-se de novo, mas agora para 
combater os Turcos no centro da Europa. Chegou 
até Viena e, no final das operações, foi em peregri
nação a S. Tiago de Compostela. Daí, dirigiu-se à 
sua terra natal, Montemor-o-Novo. Já não encontrou 
ninguém de família próxima. Só um parente afastado 
lhe ofereceu hospitalidade. Mas ele não aceitou e 
voltou para a Espanha, estabelecendo-se em Sevi-
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lha como pastor. Daí, transferiu-se para África, no 
séquito dum fidalgo português que foi degredado para 
Ceuta, embarcando em Gibraltar. Nessa terra, então 
portuguesa, João Cidade foi pedreiro nas muralhas, 
e, com o dinheiro ganho, ajudou enfermos e necessi
tados. As suas aventuras todavia vão-se orientando 
pouco a pouco com a luz da vocação divina. Voltou à 
Península e ficou algum tempo em Gibraltar, dedi
cando-se ao comércio de livros e estampas. 

Na idade madura de 42 anos, chegou a Granada, 
onde Deus o esperava para lhe dar a conhecer a sua 
verdadeira vocação. Instalou-se com a sua livraria 
na rua de Elvira. 

O porquê da vinda para Granada é assim explica
do por uma velha tradição. Encontrou-se um dia com 
um menino andrajoso, que só com dificuldade cami
nhava, mostrando-se cansado e doente. João com
padeceu-se dele, pô-lo às costas e, como outro S. 
Cristóvão, transportou-o assim durante muito tempo. 
Chegados perto duma fonte, João párou dominado 
por ardente sede. O menino desceu-lhe dos ombros 
e mostrou uma granada ou romã aberta, com uma 
representação da santa cruz por baixo. E referindo
se à cidade espanhola com este nome, disse-lhe: 
"Granada será a tua cruz!" Depois, desapareceu. 
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