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FAMÍLIA DE SANTOS 

- "Para onde levais este pobre desgraçado?" 
- "Para a praça da cidade, para ser enforcado!" 
E Bernardo, lançando-lhe a sua capa branca de 

Cister, disse aos soldados: 
- "Vós o levais para lhe dar a morte e, depois de 

sofrer um pouco, deixará de padecer para sempre. 
Ao contrário, se eu o levar para o meu convento, ele 
terá de sofrer durante todos os anos da sua vida". 

Então, os soldados entregaram o pobre réu que 
Bernardo transformou num santo monge. 

Noutra ocasião, era Bernardo ainda um magnífi
co jovem, muito forte, que rondava os vinte anos, 
quando lhe apareceu uma mulher com intuitos de o 
seduzir. 

- "Não te agrado? Sabes que posso fazer-te feliz 
para toda a vida?" 

- "Não, tu és apenas aparência, e eu procuro algo 
mais duradouro e verdadeiro. As tuas lisonjas são 
venais e depois deixam uma marca de dor na alma e 
no corpo. Eu continuo em busca da verdadeira ale
gria e da verdadeira felicidade que não está em ti". 

Bernardo - o protagonista principal desta história 
- tinha aprendido tanta virtude no seu lar cristão, onde 
se vivia a fé e doutrina de Jesus Cristo. Tinha sido 
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Tescelino e Alice e os sete filhos - uma família de santos. 
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formado por Tescelino Moreno e sua esposa, a doce 
e encantadora Alice. 

A estes bons esposos abençoou o Senhor e a 
Virgem Maria com sete filhos, que tiveram a dita de 
viver muito unidos e praticar a fé, sendo depois bea
tificados pela Igreja e propostos como modelos de 
virtude, cada um segundo a vocação a que o Senhor 
os chamou. 

Foi toda ela uma FAMÍLIA DE SANTOS. 

TESCELINO E ALICE 

Num dia aprazível, ao entardecer, os dois espo
sos, de mãos dadas, falam das coisas de Deus como 
dois grandes enamorados. Chegaram a penetrar na 
grandeza das suas vidas, como um presente de Deus. 
Falam de coisas materiais, do futuro dos filhos com 
que Deus os presenteara, etc. Num momento de re
flexão, Tescelino exclama: 

- "Alice, Deus pôs-nos neste pequeno ponto do 
mundo, chamado Fontaines, com o único fim de o 
embelezarmos para Ele pelo amor." 

· -"Tens razão, Tescelino" - respondeu Alice, cheia 
de doçura. 

E ficaram encantados vendo os sete filhos com 
que o Senhor os abençoou, a correr brincando por 
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Os pais encantavam-se vendo os filhos a brincar. 
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aqueles lugares vizinhos. 
Eram os seguintes, por ordem, os sete irmãos: 
Guido, Gerardo, Bernardo, Umbelina, André, 

Bartolomeu e Nivaldo. Seis filhos e uma filha, situada 
exactamente no meio deles. 

Era uma família nobre e de costumes patriarcais. 
Ali se conhecia e amava o Senhor. Ali, o pai, como 
cabeça, dirigia o lar, e todos obedeciam ao represen
tante do Senhor. 

A doce Alice era a melhor pedagoga e a mais fiel 
educadora daqueles ricos tesouros que, como para 
a mãe dos Gracos, eram uma maravilha. 

Os irmãos davam-se muito bem entre eles, em
bora cada um fosse diferente no carácter, mas eram 
iguais na virtude. 

Tescelino era: Senhor de Fontaines, homem de 
confiança do Duque de Borgonha, Hugo 11, nobre e 
honrado cavalheiro. Morreu santamente aos 70 anos 
e é Venerável. 

Alice, doce educadora, influiu muito no esposo e 
nos filhos, e chegou a ser santa. Via tudo à luz da fé. 
Também é beata. 
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UM GÉNIO COMPLETO 

-"Viste o Bernardo? Sabes do Bernardo? Ouvis
te dizer que Bernardo foi para o mosteiro de Cister?" 

Eram estas as perguntas e exclamações que cor
riam de boca em boca naquela tarde em Fontaines e 
arredores. 

Bernardo era a admiração de todos. Raramente 
se citam tantas virtudes num só homem ao mesmo 
tempo. Os seus biógrafos descrevem-no assim: 

Exteriormente, era viril e doce ao mesmo tempo, 
alto e flexível, de cabelos louros, olhos grandes e azuis 
que reflectiam pureza de anjo e simplicidade de pom
ba, pele fina e rosada, alto, muito bom rapaz . . .  

Mas no seu íntimo ainda era mais formoso: um 
tanto reservado, medido, afável, simpático, de inteli
gência penetrante e aguda, de dicção elegante, de 
carácter doce, bondoso, de coração transparente ... 

Era natural que os olhos de todos estivessem sem
pre postos nele. E que as jovens mais prendadas dos 
arredores esperassem um dia poder tê-lo como es
poso, fazendo um lar cristão. 

Alice, a sua santa mãe, tinha-se preocupado em 
educá-lo cristãmente e meter-lhe no mais fundo da 
alma as virtudes humanas e sobrenaturais, aquelas 
que dão autêntico valor aos homens. 
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As jovens mais prendadas esperavam 
um dia tê-lo como esposo. 

- 9 



De seu pai, Tescelino, tinha herdado a generosi
dade, uma honradez irrepreensível, a caducidade dos 
bens deste mundo. 

Aos vinte anos, teve o desgosto de ver sua mãe 
partir para o céu, mas a semente já estava lançada e 
daria fruto a seu tempo. 

Este jovem assim dotado, e enriquecido com o 
próprio esforço, é o principal protagonista desta obra 
que Deus realizou na sua família. 

PAPAS, REIS E CRUZADAS 

A sua figura é de tal modo grande que abarca 
tudo. A sua personalidade chega a toda a parte, sem 
nunca se esquecer do principal, que é a sua própria 
vida de oração e de entrega sem reservas à causa 
do Senhor. 

O dom da fortaleza levá-lo-á a dizer aos Papas 
tudo o que pensa que lhes deve ser dito, para bem 
da Igreja. 

Bernardo sabe muito bem que a verdade não está 
em oposição com o amor autêntico, mas até é a me
lhor prova do mesmo. Por isso, dirá ao Papa Honório 
que tinha sido enganado pelos diplomatas franceses: 

- "Sabemos que tendes sido enganado miseravel
mente e estranhamos que vos tenhais atrevido a julgar 
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Bernardo escreveu cartas de fogo a Papas e Reis. 

- 11 



uma parte sem ouvir a outra. A honra da Igreja está a 
ser gravemente comprometida no vosso pontificado." 

O clero e os monges no seu tempo estavam em 
estado lastimoso. Bernardo levantar-se-á com toda a 
coragem para os reformar e, para tanto, escreverá 
ao seu velho discípulo, agora elevado ao Pontificado 
com o nome de Eugénio 111, pedindo-lhe que procure 
com coragem erguer a observância e moralidade das 
almas consagradas e, com humildade, lhe dirá: 

- "Já não me atrevo a chamar-vos "filho", pois que 
o "filho" se transformou em "pai", mas tendes obriga
ção grave de tomar decisões neste assunto de tanta 
gravidade para a Igreja de Deus". 

Os reis e príncipes acudiam a ele para se acon
selharem. A alguns que iam por maus caminhos, es
crevia-lhes cartas de fogo ou enviava avisos para que 
mudassem de comportamento. 

Pregou a Segunda Cruzada e insistiu com o Papa 
para que se pusesse à frente daqueles fervorosos 
cristãos em defesa dos Lugares Santos. 

MARTA E MARIA AO MESMO TEMPO 

Recordais com certeza o episódio tão 'formoso do 
Evangelho: 

Um dia, Jesus encontrava-se em casa dos seus 
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S. Bernardo uniu à vida activa uma profunda vida 
contemplativa. Foi Marta e Maria ao mesmo tempo. 
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amigos Lázaro, Marta e Maria. Era uma casinha mui
to acolhedora de Betânia, próximo de Jerusalém. 

Marta afadigava-se em ter tudo em ordem para 
receber dignamente o Mestre. Maria, porém, só que
ria que tudo quanto Jesus dissesse ela o fixasse na 
memória. Ouvia-o de boca aberta, com a maior aten
ção. Marta, contudo, não se conteve com essa atitu
de e queixou-se a Jesus da falta de ajuda da sua 
irmã. Mas Jesus retorquiu-lhe suavemente: 

-"Marta, Marta, tu preocupas-te com muitas coi
sas, mas a tua irmã escolheu a melhor parte!" 

São necessárias as duas coisas: Ser Martas se
ria trabalhar no apostolado, na salvação das almas: 
Pregar, escrever, ensinar, fazer obras de caridade ... 

Mas também é preciso ser Marias: almas de ora
ção, de união com Deus, de sacramentos, de vida 
contemplativa� .. 

S. Bernardo, como poucos santos, soube irma
nar as duas vocações: foi um monge de corpo intei
ro. Amava a reza do Ofício Divino a que nunca falta
va. A leitura da Sagrada Escritura era para ele o seu 
maior deleite. Cantou e viveu como poucos o seu amor 
a Jesus na Eucaristia. Costumava dizer: 

- "Se discutes ou falas e não ouço o nome de 
Jesus, acho tudo insípido". E ainda esta passagem: 

- "Jesus é mel para a boca, melodia para o ouvi-
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do e júbilo para o coração". 
Foi uma alma tão apostólica que parece impossí

vel como um só homem pôde realizar tantas obras 
para que seriam precisos dez: Cruzadas, escritos, ser
mões, obras de caridade ... 

REFORMADOR DE CISTER 

-"Fica aqui fechado até que passe Bernardo". 
-"Esconde-te, para Bernardo não te ver". 
Estas e outras parecidas eram as frases que se ou

viam dos lábios das mulheres que escondiam os seus 
homens. Eram as esposas que escondiam os seus 
maridos, e as noivas que escondiam os seus noivos, 
porque sabiam que se Bernardo os visse ou lhes falas
se, eles não poderiam resistir às suas ardentes pala
vras e aos seus argumentos de peso e segui-lo-iam para 
Cister, deixando-as viúvas ou solteiras. 

O Mosteiro de Cluny, como quase todos os do 
seu tempo, estavam sem vocações, e as que havia 
estavam quase todas desprestigiadas. Era este o 
panorama daquele Mosteiro de Cister fundado por S. 
Roberto quando Bernardo bate à porta a pedir para 
ser admitido. 

Entregou-se em pleno à vida que acabava de abra
çar: oração, ofício divino, estudo da Sagrada Escritu-
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Numa só ocasião, levou trinta cavaleiros do Duque de 
Borgonha para o mosteiro. 

ra, vida de mortificação do seu corpo. 
Aos 25 anos, Bernardo é nomeado fundador e 

abade de Claraval. Aquele Mosteiro começou a dar 
frutos de jubilosa observância. A Ordem de Cister 
encontrou em Bernardo o salvador do seu espírito e 
da sua vida. Chegarão a ser 343 mosteiros e desses 
63 serão filiais deste de Claraval. Serão quase um 
milhar os monges que fizeram nas suas mãos a sua 
profissão de votos religiosos. 

Numa só ocasião, foram levados ao Mosteiro 30 
cavaleiros do Duque da Borgonha, do mais selecto 
que havia em toda a zona. 

Foi o cantor da vida religiosa, que chegou a es
crever: 

- "Se os do mundo soubessem o que é a vida 
religiosa, abandonariam o mundo e correriam em 
massa para as portas dos Mosteiros". 

OS SEUS LEMAS 

Lema, mote, divisa ou slogan, tudo significa a 
mesma coisa, pelo menos neste caso. São frases 
curtas que resumem o ideal duma pessoa. 

- Quais eram então os lemas de S. Bernardo? 
Eram vários, mas os principais eram os seguin

tes: 

- 17 



"Alcançar a Cristo". Uma vez que abandonou o 
mundo, já nada lhe interessava mais do que amar e 
servir a Cristo com toda a fidelidade. Tinha feito seu 
o lema de S. Paulo: "Considero tudo como lixo, des
de que possa alcançar a Cristo". 

Outros: "Absortos em Cristo". Era uma alma pro
fundamente contemplativa. Frequentemente gozava 
de graças místicas especiais e ficava absorto, fora 
dos seus sentidos. As restantes coisas eram insigni
ficantes. A única coisa que lhe interessava era Cristo 
e as almas para as levar a Ele. 

"Pendentes de Cristo". "Conscientes de Cristo". 

Estes eram outros lemas com que se animava para 
estar sempre e só a pensar n'Eie. 

Ele estava consciente de que o Senhor o tinha 
escolhido como continuador da sua obra, como 
aliás, nos escolheu a todos nós, cristãos. Ele não que
ria ser indigno deste presente que o Senhor lhe tinha 
dado. 

Mesmo no meio dos seus mais fogosos 
apostolados, não se esquecia nunca dos seus lemas 
que continuamente o animavam a ser o que uma vez 
tinha prometido para sempre. 

Alguém lhe chamava: "O louco por Cristo". Não 
podia aceitar que outros fossem frios no seu serviço, 
que não se enamorassem d'Eie. 
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Bernardo era o "homem que se enamorou de 
Deus; o homem de alma ardente; dirigente por nasci
mento; um furacão. Magnetizava a quantos com ele 
privavam". 

CANTOR DE MARIA 

-"Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, que nun
ca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à 
vossa protecção fosse por vós desamparado". 

- "Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem 
Maria". 

- "Nas tentações, olha para Maria, invoca Maria". 
- "Nada nos quis dar o Senhor que não viesse 

pelas mãos de Maria". 
-"Esta é a vontade do Senhor, que tudo tenha

mos pelas mãos de Maria". 
Nunca mais acabaríamos, se quiséssemos reco

lher as principais ideias da MARIOLOGIA do "Doutor 
Melífluo", como na Igreja se chama a S. Bernardo de 
Claraval. 

Não é exagero dizer que ele é um dos homens 
que mais e melhor escreveu sobre a Santíssima Vir
gem Maria. 

Todos sabiam que ele era um enamorado da doce 
Mãe. 
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Foi o cantor de Maria. A ele se devem orações famosas em 
honra de Nossa Senhora. 
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A oração "LEMBRAI-VOS", e muitas outras ora
ções brotaram da sua pena, depois de há muito ar
derem no seu coração. 

A terna devoção que S. Bernardo viveu durante 
toda a sua vida deveu-se à educação que recebeu 
de sua santa mãe Alice. 

Foi chamado "O Amado de Maria"; "O enamorado 
de Maria"; "O cantor de Maria". 

Murilho imortalizou o amor de S. Bernardo para 
com Maria, ao mostrá-La amamentando-o ao seu pei
to. 

Um conselho: Quem quiser enamorar-se de Ma
ria, leia com frequência os escritos de S. Bernardo. 

GUIDO E GERARDO 

Começámos esta biografia com FAMÍLIA DE SAN
T OS. E na verdade foi-o a de S. Bernardo. Conhece
mos já os seus santos pais, Tescelino Moreno e a 
doce Alice: ele Venerável, ela Beata. 

Quanto aos seis irmãos de Bernardo, não há dú
vida de que, além dos maravilhosos exemplos e da 
educação de seus pais, foi enorme o influxo que so
bre eles exerceu o irmão Bernardo, o mais dotado de 
todos. 

GUIDO. Era o mais velho dos sete. Tudo lhe sor-
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S. Bernardo foi também um infatigável escritor. 
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riria. Estava destinado a seguir a herança paterna. 
Tudo lhe corria bem. Em breve encontrou uma 

encantadora jovem e casou-se com ela: Isabel. O 
Senhor abençoou-os com duas lindas meninas: 
Adelina e uma outra, cujo nome ignoramos. 

Certo dia, Isabel teve uma forte discussão com 
Bernardo sobre o valor da vida religiosa e a vaidade 
do mundo. Bernardo ganha o seu irmão e conven
ce-o da sua vocação. Isabel cai gravemente enfer
ma. Durante a doença, pensa muito nas verdades 
que Bernardo defendeu, e também ela cai sob o jugo 
de Jesus Cristo. 

Guido abandona a esposa e a filha Adelina e abraça 
a mesma vida que seu irmão em Cister. Depois Isabel 
veste o hábito no mosteiro de Jully, do qual, em breve, a 
fazem superiora. Adelina ingressa com sua mãe e "ga
nhava-lhe em santidade". Os três são beatos. A outra 
filha casou-se e nada mais se sabe dela. 

GERARDO. Era o homem da ideia fixa. Desejava 
ser cavaleiro. Combate valorosamente às ordens do 
Duque em Grancy. Depois, às ordens de Cristo com 
Bernardo em Cister. Caiu ferido e vestiu o hábito. 
Contrai uma doença e é o primeiro irmão a morrer. 
Bernardo chora-o e faz-lhe uma emocionante oração 
fúnebre. 

Tinha uma obsessão: "Ser de Cristo". É beato. 
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Guido casou-se com Isabel. O seu lar foi abençoado com duas 
filhas. Mais tarde entrou na Ordem de Cister. 
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UMBELINA E ANDRÉ 

- "Mas, pai, disse um dia Umbelina a Tescelino 
que estava a contemplar uma gigantesca montanha 
de neve, haverá alguma coisa mais inútil do que esta 
montanha de neve?" 

-Também eu pensava assim antes, minha querida 
Umbelina. Mas desde que Bernardo foi para Cister, não 
deixei de pensar em tudo isto e penso que Deus fez 
tudo muito bem feito, embora a gente não o compreen
da. Achas, Umbelina, que teríamos os ricos trigais e as 
lindas vacas, se não tivéssemos estas neves donde brota 
a bela água que enriquece os nossos campos? 

-Sim, pai, mas acho que Bernardo também po
dia amar a Deus, ficando no mundo. Para que foi ele 
enterrar num mosteiro tantos dotes que Deus lhe deu? 

Umbelina tinha discutido muito este tema com o 
seu querido Bernardo - o irmão que ela mais amava 
antes de ir para Cister. 

Umbelina era cavalheiresca, caçadora. Tinha-se 
criado entre os irmãos. Da sua boa mãe tinha apren
dido a piedade. Bernardo deu-lhe o lema: "Amar é 
servir". Foi o que o mesmo Bernardo idealizou para 
ambos: "Associados ao serviço do Amor". 

Umbelina não podia sofrer que Bernardo levasse 
todos os irmãos para o convento. Mas depois tam-
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Meu pai, disse Umbelina a Tescelino, há algo mais inútil que 
uma montanha de neve? 
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bém ela caiu na rede. 
Casou-se com o nobre Guido de Mascy. Com ele 

discute sobre como melhor servir ao Senhor. Com 
permissão do marido, abraça a vida religiosa. Faz-se 
monja juntamente com Isabel e Adelina. Elegem-na 
superiora. É Beata. Quando morre, Bernardo chora
-a com tanta pena que não pode fazer-lhe o sermão. 

_ANDRÉ. Tinha fama de ser "o melhor cavaleiro 
da Borgonha". Sendo ainda muito jovem, foi armado 
cavaleiro. Visita Cister e cai. O seu lema: "Imitar a 
Cristo". Levou uma vida oculta e humilde. Foi portei
ro, abade, Beato. 

B ATOLO E U  E NI'IALDO 

BARTOLOMEU foi o sexto dos irmãos que, como 
todos os outros, assim como os pais, chegaria a ser 
Beato. 

Era a mansidão personificada. 
Durante muitos anos, foi o sacristão do convento. 
Sua mãe, a doce e piedosa Alice, tinha-lhe dito 

muitas vezes: 
-"Meu filho, encara todas as coisas do mundo à 

luz da fé; considera tudo como parte do plano divino. 
Nada te perturbe, pois tudo o que acontece é uma 
vinda de Cristo. Devemos procurar sobrenaturalizar 
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\ 
..._ .. 

"Mas vós escolhestes o céu e deixastes a terra para mim" 
- disse Nivaldo. 

o que é natural". 
Chegou a ser abade do mosteiro e tomou como 

lema: "Ser útil aos outros mais do que mandar". O 
seu estudo era o Crucifixo e a Eucaristia. Era um 
homem de grande fé. Era um verdadeiro pai para to
dos os monges. 

Tinha três corações: um de fogo para Deus, outro 
de carne para os seus semelhantes e um terceiro de 
pedra para si mesmo. 

Todos se sentiam felizes na sua companhia. 
NIVALDO. Foi o benjamim daquela Família de 

Santos. 
Os irmãos disseram-lhe que podia ficar com toda 

a herança paterna e com os títulos nobiliárquicos da 
família, mas ele apressou-se a dizer-lhes: 

"Estaria isso muito bem. Mas vós escolhestes o 
céu e deixastes a terra para mim". Não quero nem 
ducados nem riquezas. 

Já aos 13 anos visitava Cister onde os seus ir
mãos se estavam a santificar. Não quer ser "um rico 
menino pobre, mas um pobre menino rico". 

O seu lema era: "Parecer-se com Deus". Assim o 
manifesta com palavras de fogo ao seu primo Maurí
cio que lhe conta a sua vida em Paris . 

Fundou vários mosteiros, inclusive em Espanha. 
É abade e Beato. 
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BERNARDO, "O OLHOS GRANDES" 

Assim lhe chamava a irmã Umbelina. 
A história deste grande homem não pode caber 

nestas breves linhas. Completam-na estas pincela
das: 

Bernardo foi chamado: 
-" O homem que se enamorou de Deus". " O  gran

de amante". Com muita frequência, ele, para se ani
mar à mais alta perfeição, perguntava a si mesmo: 

-"Bernardo, Bernardo, para que entraste em reli-
gião?" 

-"Que me aproveitará tudo isto para a eternida
de?" 

-"Que posso e devo eu fazer para mais amar a 
Deus e a minha Mãe Maria?" 

Bernardo escreveu obras maravilhosas que não 
vamos aqui enumerar. O seu belo livro "O amor de 
Deus" é a sua autêntica autobiografia. Era um vulcão 
sempre em erupção de amor a Deus e às almas. As
sim o afirmava o chanceler Cardeal Pedro: 

-:- "Quando Bernardo de Claraval escreve, molha 
a sua pena no sangue do seu coração, e um leitor 
penetrante pode chegar a sentir-lhe o pulso". 

O "olhos grandes" magnetizava a todos. Foi o 
salvador da Europa e de toda a cristandade no sécu-
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lo XII. Foi um Cristo vivo. O homem que se enamo
rou de Deus. O que reformou a vida religiosa por meio 
dos seus filhos de Cister. Foi o último dos Padres. O 
martelo dos herejes, como Abelardo, e Gilberto 
Porretano. O defensor da ortodoxia em vários Concí
lios. Aquele que soube falar claro a Papas e Reis. 
Aquele que influía mais no mundo do que os mes
mos Papas que estavam desprestigiados: 

Foi o antídoto ou reverso da corrupção reinante 
no seu tempo. 

Nasceu em 1 090 e morreu em 1153. 
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