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BERÇO HUMILDE, ALMA GRANDE 

Não é raro encontrar na vida dos ilustres perso
nagens que a História nos apresenta, muitos homens 

' 

e mulheres que nasceram em berços humildes, mas 
que, depois, tiveram altos postos nas suas páginas. 

O mesmo acontece nas vidas dos Santos. 
Nesta pequena narrativa, encontramo-nos com 

uma menina nascida em humilde berço, mas em 
quem a Divina Providência depositou ricas jóias que 
ela soube valorizar ao longo da toda a sua vida, che
gando a ser uma das almas mais privilegiadas não 
só do calendário da Igreja, mas também da história 
profana. Chamou-se FLÁV IA JÚLIA HELENA. 

-O seu berço? 
Parece que os historiadores se põem agora de 

acordo, fazendo-a nascer numa aldeiazita chamada 
Drepana, agora com o belo nome de Yalova, na for
mosa e turística Bitínia, vertente meridional do Golfo 
de Nicomédia, estância termal bastante frequentada. 

Foi aqui, nessa então aldeiazinha que ela terá vin
do ao mundo. Mais tarde, seu filho, o imperador 
Constantino elevou-a à grande categoria de cidade, 
com o nome de HELENÓPOLIS, para homenagear 
sua mãe. 

Seus pais eram humildes agricultores, pagãos. 
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Esta menina, humilde, pobre, pagã ... chegará a ser uma 
das mulheres mais famosas do seu tempo. 

Tiveram vários filhos, mas só de Helena é que temos 
notícias de interesse. 

Esta menina, humilde, pobre, pagã . . .  chegará a 
ser uma das mulheres mais famosas do seu tempo, 
pela sua grandeza de alma. Era transparente, bela, 
educada, fina, culta, honesta e muito caritativa. Não 
podia ver que alguém fosse desprezado ou posto em 
tormentos. Será este bom carácter assim como a sua 
beleza fora do normal que um dia atrairá sobre ela os 
olhares do imperador de Roma e dela fará a sua pró
pria esposa. 

CONST ÂNCIO CLORO 

Todos conhecemos a história de Roma e a vida 
que tinham a maior parte dos imperadores romanos 
e os seus principais militares. 

As guerras e contendas, em que quase sempre 
se encontravam envolvidos, eram terreno propício 
para levar uma vida bastante dissoluta, pois o álcool, 
as mulheres e o sangue ou vinganças estavam na 
ordem do dia. A luta pelo poder e, uma vez consegui
do, a vida licenciosa, para uns, de exagerados pra
zeres e, para outros, de eternas escravidões e sofri
mentos era a sorte que lhes tinha calhado viver. 

A jovem Helena, sem pertencer a nenhuma des-
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Pefa pousada onde Hefena trabalhava passou o tribuno Constância 
Cforo que ficou encantado com a sua bondade e beleza. 
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sas categorias de pessoas, - não era de alta linha
gem nem tão poi . .��..;o escrava - tinha de trabalhar no 
duro, numa pousada que seu pai tinha, para ganhar 
o pão de cada dia. Era recatada, atenta, serviçal, e 
sabia comportar-se com dignidade na presença de 
toda a gente e dos clientes da pousada. 

Um dia - coisas da Divina Providência- calhou pas
sar por ali um ilustre tribuno militar, oriundo da llíria, 
chamado Constância, a quem por falta de saúde e pela 
sua má cor, tinham dado a alcunha de CLORO. 

Aquele jovem e ilustre militar ficou tão profunda
mente impressionado com a beleza e bondade da
quela jovem, que a pediu ao pai em casamento. 

Estas qualidades externas que agora atraíam 
Constância, seriam mais valorizadas ainda quando 
ele veio a descobrir todos os dotes que ornavam a 
sua alma. 

Por ele ser militar e ela não ser romana, não po
diam contrair matrimónio legal, mas o amor é capaz 
de ultrapassar as leis. 

Todavia, embora Constância estivesse tão ena
morado por ela, um dia virá em que, por razões de 
Estado, ele a repudiará ... 
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Constantino, o Grande, foi filho de Constância Cloro 
e de Sa nta Helena 

CONSTANTINO O GRANDE 

O seu nome completo era Caio Flávio Valéria 
Constantino, o Grande. 

Nasceu em Naissus (Mésia Alta), a 27 de Feve
reiro do ano 274 e morreu em Acirón, próximo de 
Nicomédia, a 22 de Maio de 337. 

Seus pais foram Constância Cloro e Santa Hele
na, razão porque o trazemos a estas páginas. Toda a 
sua juventude foi passada em acampamentos milita
res, primeiro ao lado de seu pai e de outros césares, 
mais tarde. Bem cedo começaram a despontar as 
suas qualidades de militar e governante ... 

Por uma série de casualidades e de intrigas, que 
então eram a regra geral, Constantino chegou a atin
gir os cumes do Império. 

Amou sempre ternamente sua mãe, mesmo quan
do seu pai a repudiou, para chegar a ser César de 
Roma. 

E não há dúvida de que a educação e os nobres 
exemplos que sua mãe lhe deu exerceram nele uma 
influência enorme. Apesar dos seus muitos actos maus, 
nele sempre se distinguiram os bons, graças, certa
mente, às orações e exemplos de Santa Helena. 

Se se quisesse fazer uma apreciação sumária do 
governo de Constantino, poder-se-ia resumi-la desta 
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maneira: 
-Como político, foi muito positivo, visto que foi um 

grande homem de Estado, que conseguiu unificar o 
Im pério Romano, não obstante as muitas dificuldades 
que se lhe opunham , fazendo que alcançasse o maior 
esplendor e solidez de todos os tempos . 

-Quanto à Igreja, o seu labor ainda se pode con
siderar mais positivo , pois foi o primeiro imperador 
romano que protegeu o cristianismo e que, por fim, 
também o abraçou . Convocou o primeiro Concílio da 
Igreja Universal em Niceia, em 325, e defendeu-a das 
muitas heresias que então grassavam em vários pon
tos do império. Contudo, algumas vezes contempori

zou com o arianismo e até o protegeu. 

ANOS DIFÍCEIS PARA HELENA 

Helena, jovem elegante e bem formada por seus 
pais, soube estar no lugar que a Divina Providência 
lhe marcou . 

Acompanhava o imperador em quase todas as 
suas correrias militares. 

Enquanto estava em Naissus, nasceu o seu filho 
querido, que viria a ser Constantino Magno, a sua 
maior glória . Como Santa Mónica e Santo Agostinho, 
podemos dizer que ela foi duplamente mãe de seu 
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Constância foi obrigado a casar com Teodora, enteada do impera
dor Maximino, deixando Helena com o filho Constantino nos braços. 
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filho, pela natureza e pela graça. 
Passados alguns anos, quando os resultados das 

oatalhas e, não menos, das intrigas, fizeram que 
Constância subisse de categoria militar, obrigaram
-no a casar com Teodora, enteada do imperador 
Maximiano. Para tal, não lhe restou outra alternativa 
senão repudiar Helena. 

Daí em diante, a nossa futura santa não perdeu 
a coragem, embora tivesse sentido o rude golpe. 
Ficou com o filho Constantino, que era o que mais 
desejava neste mundo, e dedicou-se a obras de 
caridade. 

Mas, em breve, lhe foi arrebatado também o seu 
tesouro, ficando com o coração desfeito. Pobre mãe! 
Mas redobrou a sua vida de virtude. Os historiado
res não são unânimes sobre se Helena se terá con
vertido nesta altura ou se o fez mais tarde, a quan
do do milagroso acontecimento LÁBARO ... 

Certo é que passou treze anos separada do filho, 
os quais lhe pareceram uma eternidade. 

Mas o Senhor, que na sua Divina Providência di
rige todos os cordelinhos da história, embora de mo
mento os homens o não compreendam, serviu-se 
deste tempo para amadurecer mais a alma de Hele
na, tornando-a mais sensível, mais humana, mais 
compreensiva. Ela não podia compreender, por exem-
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pio, porque eram os cristãos tão barbaramente per
seguidos, quando nos que ela conhecia, só via virtu
des e boas obras. 

A AUGUSTA IMPERATRIZ 

Santo Ambrósio, que viveu depois e escreveu so
bre Santa Helena e seu filho Constantino, recorda a 
citação de Isaías: "Os meus caminhos - diz o Senhor 
não são os vossos caminhos, nem os meus pensa
mentos coincidem com os vossos pensamentos". O 
Senhor tinha preparado para Helena uma grande mis
são: formar o imperador que havia de abrir as portas 
do império à doutrina e aos seguidores de Cristo. 

Para isso, fez muito bem a Constantino a larga 
temporada que passou ao lado do imperador 
Diocleciano quando os cristãos foram tão barbara
mente perseguidos. Ele próprio dizia para si mesmo: 
"Como é belo ter uma religião e vivê-la com profundi
dade como fazem os cristãos!" 

Em 25 de Julho de 306, morreu Constância Cloro, 

tendo a seu lado o filho Constantino que lhe sucedeu 

como imperador. E a primeira coisa que ele fez foi 

mandar buscar sua mãe, para a ter sempre a seu lado. 

Deu-lhe todos os mimos e cumulou-a de dons. 
Por volta do ano 317, outorgou-lhe o título de Augusta, 
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A Constância Cloro sucedeu como im perador o filho Constantino 
que logo mandou chama r a mãe, para a ter sempre a seu lado. 
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quando ela certamente já era cristã e há muitos anos 
se entregava à prática de obras de caridade. Entre
tanto, Constantino já era cristão de coração, mas ain
da não estava baptizado. 

Não sabemos quem saboreou mais o encontro, 
se a mãe que voltava a recuperar o filho que lhe ti
nham arrebatado, deixando-a no maior desamparo, 
ou se o filho, feito agora imperador de Roma, que 
podia compensar requintadamente sua mãe por to
dos os seus sofrimentos. 

As virtudes que Helena tinha semeado no seu 
coração, não lhas puderam arrancar os anos passa
dos entre a soldadesca desbragada. Bom exemplo 
para tantas mães de hoje que pensam ter sido inútil a 
educação cristã que deram a seus filhos. 

MÃE E IRMÃ CARITATIVA E HUMILDE 

A ternura de coração e o desejo de fazer o bem, 
assim como defender os que sofrem, são virtudes que 
herdou dos pais. 

Helena, mesmo antes de ter abraçado a fé de 
Jesus Cristo, via que os cristãos praticavam estas e 
outras virtudes. 

Uma vez convertida e depois do Edicto de Milão que 
o filho promulgou, já ela podia viver amplamente a sua 
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Helena visi tava frequentemente os presos e distribuía pelos 
pobres os tesouros de que podia dispor. 
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vida de caridade e de serviço aos mais necessitados. 
Seu filho Constantino não só via com bons olhos o 

que sua mãe fazia em favor dos pobres, mas até lhe 
dava carta branca para dispor dos bens do Estado. 

Constantino mandou construir para ela um mag
nífico palácio, chamado Sesorium, perto de S. João 
de Latrão, e nomeou uma longa lista de homens e 
mulheres para a servir. Mandou cunhar uma moeda 
de ouro com a sua efígie e converteu em formosa 
cidade a aldeiazinha onde ela tinha nascido. 

Helena com o seu grande prestígio e coração de 
ouro influiu no ânimo do filho, para que suavizasse 
as leis bárbaras contra os delinquentes e condena
dos às minas. Visitava frequentemente os presos e 
distribuía pelos pobres todos os tesouros de que po
dia dispor. 

Com o seu dinheiro mandou erguer várias 
basílicas em Roma e noutras partes e embelezou as 
que já existiam. 

Todos queriam tocar-lhe, vê-la e ouvi-la, pois a 
consideravam uma verdadeira mãe e uma irmã mui
to querida. 

Apesar de ser mãe do imperador e gozar do título 
de Augusta, era sumamente humilde e simples. Só 
tinha uma coisa no coração: estender por toda a par
te o conhecimento e amor de Cristo. 
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Constantino obedece, manda fazer o estandarte 
e leva-o na mão direita. 

"COM ESTE SINAL VENCERÁS" 

A ambição é um vício capital - o catecismo cha
ma-lhe avareza - que sempre existiu desde o princí
pio do mundo. 

No tempo de Santa Helena havia muitos que de
sejavam ser imperadores de Roma. Dois deles eram 
Maxêncio e Constantino Magno ... 

Por fim, tudo se decidiu por meio duma famosa 
batalha, chamada de "Saxa Rubra". 

O historiador Eusébio, que diz que o ouviu contar 
ao próprio Constantino, narra-o assim, pouco mais 
ou m enos: 

- "Era ao anoitecer, quando, já depois do pôr do 
sol, Constantino viu no céu uma luz muito especial 
com o troféu da cruz e raios de luz que dela saíam e 
um letreiro que o rodeava e dizia assim: "Com este 
sinal vencerás". Contemplou-o não só o imperador, 
mas todo o exército que o seguia. Durante a noite, 
em sonhos, volta o imperador a ter a mesma visão, e 
aparece-lhe Cristo, o Senhor, que lhe manda fazer 
um estandarte com aquele sinal e aquelas palavras, 
o qual lhe servirá de salvaguarda contra os inimigos". 

Constantino obedece, manda fazer o estandarte 
e leva-o na mão direita. Era o Lábaro, sinal da cruz. 
Na ponte Mílvio encontra o seu rival, Maxêncio, der-
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A partir de 313, com o edicto de Milão, 
Consta ntino deu liberdade aos cristãos. 

rota-o e acaba por ser coroado como único impera
dor de Roma. 

Esta batalha, vencida pela protecção do sagrado 
Lábaro da Cruz, decidiu os destinos do mundo e da 
cristandade. 

Era o dia 28 de Outubro do ano 312. 
Santa Helena exulta de alegria com esta vitória, 

porque sendo ela já cristã de facto e de obras, vê 
agora uma nova era para que o reino de Cristo se 
estenda pelo mundo inteiro . . .  

DOIS GRANDES ACONTECIMENTOS 

A história está cheia de grandes e pequenos acon
tecimentos. Quanto aos grandes, devíamos não os 
esquecer e dar graças ao Senhor por eles. O povo 
de Israel, mandado por Deus, devia dar-lhe graças 
pelos assinalados favores dele recebidos. 

Agora, depois de tantos séculos, também devía
mos agradecer ao filho de Santa Helena (e a ela 
mesma pela parte que teve neles), estes dois gran
des acontecimentos que tanta influência tiveram no 
futuro do cristianismo até aos nossos dias: 

-O primeiro, o Edicto de Milão, ocorrido no ano 
de 313. Até essa data, o cristianismo era perseguido 
em todo o vasto império romano. Só nas catacumbas, 
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às escondidas, é que se podia celebrar o culto sagra
do, pregar a Palavra de Deus e receber os sacra
mentos. A partir desta data, permite-se aos cristãos 
celebrar publicamente o seu culto, erguer novas igre
jas, fazer proselitismo, ou seja, apostolado. É então 
que os cristãos aumentam em grande número. O 
sangue dos mártires foi verdadeiramente semente de 
novos cristãos, como deixou dito Tertuliano. Também 
se dá ao Edicto de Milão o nome de Era ou Paz 
Constantiniana. O arco-íris brilhou para os seguido
res de Cristo, se bem que, como dizia o Papa Bento 
XV, "a perseguição será sempre uma nota fundamen
tal da Igreja de Cristo, porque sempre a acompanhou 
desde o início e continuará a acompanhá-la até ao 
f
. " Jm ... 

Portanto, deveria dizer-se que as notas caracte
rísticas da Igreja de Cristo são cinco: una, santa, ca
tólica, apostólica e "perseguida". 

-O segundo evento importante foi a celebração 
do Primeiro Concílio Ecuménico ou Universal, que 
foi convocado pelos Bispos, mas patrocinado, 
sufragado e apoiado pelo imperador Constantino. 
Celebrou-se em Niceia no ano 325, contra o bispo 
Ario que espalhava uma here.sia contra a Pessoa de 
Jesus Cristo. 
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O SINAL DA CRUZ 

Recordámos até aqui quanto Santa Helena amou 
a Cristo e quanto trabalhou para estender o seu co
nhecimento a todos os confins da terra. 

Mas ela apaixonou-se sobretudo pela Cruz de 
Jesus Cristo, por meio da qual o Senhor nos redimiu 
dos nossos pecados. 

S. Máximo, Bispo de Turim, tem uma bela homilia 
que se lê na Liturgia das Horas em 4ª Feira Santa. 

Diz ele que o Salvador nos remiu por meio des_te 
grande mistério que se pode ver em tudo o que nos 
rodeia. Recorda ele. 

-o marinheiro, ao sulcar os mares, ergue o mas
tro e desfralda as velas para esconjurar o mar em 
forma de cruz ... É o mar da nossa vida ... 

-o lavrador que nos sustenta, ao usar os instru
mentos agrícolas ... fá-lo em forma de cruz ... 

- o céu para onde nos dirigimos é formado por 
quatro partes, tal como a cruz ... 

- o homem, ao erguer os braços fá-lo como uma 
cruz perfeita ... recordando a outra cruz que nos sal
vou ... Assim como Moisés foi atendido quando tinha 
os braços levantados e seu irmão Aarão e Hur lhos 
sustentavam, e assim o seu exército vencia os 
amalecitas, assim também o homem enquanto tiver 
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A Cruz deve encher toda a viCia do cristão. 
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os braços levantados em cruz sairá vencedor das 
tentações do inimigo ... 

S. Jerónimo dizia que no seu tempo todos faziam 
o sinal da cruz, ao sair de casa, ao começar o traba
lho, antes das refeições, ao deitar ... Também hoje se 
deveria voltar à fé dos nossos antepassados, fazen
do o sinal da cruz com frequência, não como um 
amuleto, ou por rotina, mas conscientes de que é o 
sinal externo da nossa fé, pelo qual pertencemos a 
Jesus Cristo e de que nos orgulhamos. 

INVENÇÃO DA SANTA CRUZ 

Até à ultima reforma litúrgica, e ainda o fazem em 
certa partes, no dia 3 de Maio celebrava-se a festa 
da "Invenção da Santa Cruz". Aqui, a palavra tinha o 
significado de "encontro" ou "achamento" da Santa 
Cruz. 

A tradição atribui a Santa Helena este relato ma
ravilhoso que viria a demonstrar o grande amor que 
a nossa Santa sentia para com a cruz de Nosso Se
nhor Jesus Cristo. 

Já tinha bastante idade quando pediu a seu filho 
que a ajudasse a mudar-se para a cidade santa de 
Jerusalém, a fim de visitar os santos lugares onde 
nasceu, viveu e morreu por nós o Filho de Deus. 
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A Sa nta Helena se deve o "a cha mento" da cruz 
onde Jesus foi crucifica do. 

Seu filho pôs à disposição de Santa Helena tudo 
o que lhe fazia falta para a viagem. 

Ao chegar a Jerusalém, Constantino, a seu pedi
do, já tinha mandado demolir todos os templos e si
nais que os imperadores pagãos tinham mandado 
erguer nos lugares sagrados, pelo que ela só tinha 
no seu pensamento a ideia de encontrar a verdadei
ra CRUZ do Senhor, que serviu de altar, templo e 
trono da nossa salvação. 

No lugar do Calvário, ou caveira, mandou fazer 
escavações até encontrar a Sagrada Cruz. Logo se 
encontraram três, de idênticas dimensões. A dificul
dade agora era saber qual delas seria a verdadeira. 

Providencialmente, havia em Jerusalém uma mu
lher gravemente enferma. Tocaram-lhe com as cruzes. 
Às primeiras, nada se registou de especial. Mas à ter
ceira, logo a doente recuperou totalmente a saúde. 

Perante este sinal, Santa Helena e o bispo S. 
Macário logo viram que aquela era a autêntica CRUZ 
do Senhor. Levaram-na processionalmente para a 
cidade onde lhe prestaram grandes honras. Mais tar
de, a mesma foi dividida em três partes: uma ficou 
ern Jerusalém, outra foi enviada para Constantinopla, 
e a terceira veio para Roma, onde Santa Helena 
mandou construir uma basílica para nela ser venera
da, próximo de S. João de Latrão. 
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A CRUZ GLORIOSA 

Para os cristãos, os primeiros séculos da sua his
tória foram uma vergonha ou escândalo, pelo facto 
de o seu Senhor ier morrido numa cruz. Por isso, nas 
catacumbas de Roma e noutros lugares se podem 
encontrar belíssimos sinais dos sacram entos, tais 
como cestos de peixes e pão, Jonas, cordeiros, etc., 
mas não a CRUZ. 

Há anos foram encontrados vestígios muito anti
gos do escárnio que os pagãos faziam da CRUZ: um 
de um gladiador de Roma e outro de Cartago. Nos 
dois aparecia um crucifixo com cabeça de burro e que 
dizia: "este é o deus dos cristãos". Que blasfémia! 

Mas passados longos anos e chegada a PAZ por 
meio do filho de Santa Helena, o ódio e a vergonha 
transformaram-se em amor, culto e glória para todo o 
cristão. 

Há uma antiga homilia pascal muito bela que canta 
a CRUZ GLORIOSA DE JESUS CRISTO. É uma pre
ciosa glosa das palavras proféticas de Jesus: "Se eu 
for elevado da terra, atrairei todos a mim". Ele será 
desde sempre a verdadeira cruz que quando se con
templa, se ama e se imita. 

Assim canta esta preciosa homilia: 
"A CRUZ gloriosa do Senhor Ressuscitado é a 
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"Se eu fo r elevado da terra, atrairei to do s a mim". 

- 29 



árvore da salvação. Nela eu me alimento e me delei
to; nas suas raízes, cresço; nos seus ramos, me es
tendo. 

O seu orvalho me dá força, o seu espírito como bri
sa me fecunda; à sua sombra coloquei a minha tenda. 

Na fome, ela é comida; na sede, água viva; na 
nudez, vestido. Caminho apertado, porta estreita, 
escada de Jacob, leito de amor onde o Senhor nos 
desposou. 

No temor, defesa; no obstáculo, força; na vitória, 
coroa; na luta, és o prémio ... 

EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ 

A Cruz, nos caminhos insondáveis do Senhor, que 
não coincidem com os nossos, foi o instrumento da 
nossa salvação. Ele podia ter-nos salvado de mil 
modos diferentes, sem deixar de ser Deus, mas quis 
fazê-lo por meio da cruz, da dor, do sofrimento. 

Como diz S. Paulo, Ele "aniquilou-se, humilhou
-se a si mesmo até tomar a forma de servo, de escra
vo ... Fez-se como verme por nosso amor. Mas, de
pois, Deus o exaltou acima de todos, para que ao 
nome de Jesus todo o joelho se dobre, no céu, na 
terra e nos abismos" ... 

Hoje gloriamo-nos todos na sua Paixão e na sua 
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Dor, e devemos "completar no nosso corpo o que fal
ta à Paixão de Cristo, para ser perfeita para o bem da 
sua Igreja" ... 

A Festa de 14 de Setembro está estreitamente uni
da à de 3 de Maio. Actualmente, só se celebra a de 14 
de Setembro, mas podemos unir as duas comemora
ções. Antes, porém, é necessário descobrir qual é a 
nossa cruz. E uma vez descoberta, beijá-la, abraçá-la e 
procurar levá-la garbosamente todos os dias. 

Cósroas apoderou-se da Verdadeira Cruz de Je
rusalém. Outro imperador, cristão, chamado Heráclio, 
em dura batalha, arrebatou-lha e quis levá-la em tri
unfo para Jerusalém, acompanhado de grande pom
pa e de todo o povo. Vestiu-se de púrpura e ouro, 
mas não conseguiu dar um passo. Era como se esti
vesse pregado ao chão com cimento. O Bispo 
Zacarias, inspirado por Deus, disse-lhe: "Imperador, 
lembra-te que Cristo subiu nu à cruz. Será que Ele 
quer que leves a cruz com tanto luxo?" 

Então o imperador vestiu-se de saco, pôs cinza 
na cabeça e cobriu o corpo de cilícios. Carregou de
pois a cruz e já a conseguiu levar triunfalmente até à 
cidade Santa de Jerusalém ... 

Façamos nós o mesmo. 
"Nós 'jos adoramos, e bendizemos, ó Jesus, que 

remistes o mundo pela vossa Santa Cruz!" 
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