
-

SAO BRUNO 

® 

-o-

EDITORIAL MISSÕES 

CUCUJÃES 

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


Título original: SAN BRUNO PATRIARCA DE LOS CARTUJOS 

Autor: Un Cartujo 

© Apostolado Mariano - Sevilha 

Com licença ecl esiástica. 

Tradutor: ProL João Santos 

Reservados todos os direitos para Por tugal e países de expressão portuguesa pela 
EDITORIAL MISSÕES 
Apartado 40- 3721-908 VILA DE CUCUJÃES 

Composição e Impressão 
Escola Tipográfica das Missões - Cucujães 

Abril de 2002 

ISBN 972-577-220-2 

Depósito Legal 177065/02 

JOVEM PROFESSOR 

Bruno era muito jovem quando saiu da sua pá
tria, Colónia, para ir estudar em França, onde havia 
um famoso centro de formação em Reims. 

Queria fazer os cursos do trívio (Gramática, Re
tórica e Dialéctica), do quadrívio(1l e teologia, estu
dos estes que se destinavam aos futuros clérigos. 
Estava decidido a tirar uma boa formatura. 

Na realidade, dedicou-se com todo o afã aos es
tudos e foi um aluno brilhante. Acima de tudo, gosta
va de se concentrar na Sagrada Escritura, a Palavra 
de Deus. 

Tendo concluído o curso com distinção, o Arce
bispo nomeou-o professor e director da Escola da 
catedral, com grande admiração geral. Esta Escola 
reunia estudantes não só de toda a França, mas da 
Europa inteira. 

Bruno tornou-se muito célebre pelo magistério e 
virtudes que o adornavam. Muitos dos seus alunos 
tornaram-se famosos pelos altos cargos que vieram 
a exercer na Igreja. Um deles, Eudes de Chatillon, 
chegaria a ser papa com o nome de Urbano 11. 

Todos o apreciavam pelo seu ensino, sábios con-
<•l- O quadrívio era um dos ramos em que se dividiam as ciências, segundo a filosofia 

escolástica, e era consti tuído pelas disciplinas de aritmética, geometria, música e astrono
mia. Nota do tradutor. 
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Bruno estudou com afã e foi um aluno brilhante. 
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selhos e comportamento moral. 
Além disso, era Cónego do Cabido da igreja cate

dral. 
Como Reims era sede de diocese metropolitana, 

o seu prestígio cresceu em toda a região e fora dela. 
Mas esta fama não lhe enchia o coração, "con

vencido dos falsos gozos e das riquezas perecedoiras 
deste mundo". 

"A minha alma tem sede do Deus forte e vivo -
exclamava ele. Quando irei ver o rosto de Deus?" 

EM PLENA REFORMA 

No ano de 1 049, houve grandes festejos na cidade. 
Bruno tinha então 22 anos. O Papa Leão IX visitou a 
cidade em festa, trasladou as relíquias de S. Remígio 
para a sua nova igreja e consagrou-lhe o novo templo. 
Depois, celebrou-se aí um concílio ou reunião solene 
de clérigos, sacerdotes, abades e bispos. 

Nessa época, a Igreja padecia de grandes e gra
ves males e o Papa procurava encontrar-lhes o re
médio que se pretendia. Entre outros, o rei Filipe I, 
de costumes desbragados, abusava do seu poder e 
da sua influência, e, embora prometesse emendar
-se, nunca o fazia. Escudados no seu exemplo, mui
tos outros senhores faziam o mesmo. 
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Um amigo seu, chamado Manassés, ávido de ri
quezas e muito astuto, com o seu apoio e manhosices, 
conseguiu que o elegessem para bispo da diocese. 
Mas o Legado do Papa e vários cónegos, entre os 
quais o Mestre Bruno, opuseram-se-lhe com a maior 
firmeza. 

A luta tornou-se renhida e, perante as investidas 
de Manassés, que tinha tropas sob o seu comando, 
Bruno e os seus amigos tiveram de refugiar-se num 
castelo. 

O Papa interveio várias vezes e, por fim, ordenou 
que o expulsassem. Manassés, condenado e expul
so, teve de fugir e conseguiu refúgio junto de Henrique 
IV da Alemanha, inimigo declarado do Papa. 

Bruno, fiel à Igreja e ao Sumo Pontífice, sofreu 
muito com esta situação, mas teve sempre um com
portamento exemplar. O Legado papal disse dele que 
"era mestre virtuoso da igreja de Reims". 

E no povo corria cada vez mais a sua fama, pelo 
que começaram a pensar em elegê-lo arcebispo da 
sua diocese. 

CHAMADO POR DEUS 

Um dia, estando Bruno com dois amigos no jar
dim da casa onde se hospedavam, os três �onversa-
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Bruno, fiel à Igreja e ao Sumo Pontífice, 
t�ve sempre um comportamento exemplar. 
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vam sobre a falsidade dos triunfos humanos, as vãs 
riquezas do mundo e os gozos do Céu. Então, movi
dos pela acção do Espírito Santo, ardendo em amor 
divino, prometeram e fizeram voto de deixar o mun
do e dedicar-se aos exercícios de piedade e fazer-se 
monges. 

Bruno deixou os cargos e os bens que possuía, e 
sem atender aos rogos do clero e do povo, que tanto 
o estimavam, afastou-se de Reims com dois compa
nheiros. Deus chamava-o à solidão e à vida interior, 
e ele respondia com toda a generosidade, embora 
não conhecesse ainda bem como isso se processa
ria. 

Encaminhou-se para Molesme, onde existia um 
centro monástico, fundado por S. Roberto, e que or
ganizava comunidades de monges, desejosos de le
var vida em comum. Ficaram ali perto durante algum 
tempo. Mas Bruno aspirava a uma vida mais solitá
ria. O seu carisma ia-se definindo: solidão e oração. 

Por fim, com mais seis amigos dirige-se para 
Grenoble, ao pé dos Alpes. Fazem uma visita ao Bis
po, que tinha fama de santo, e expõem-lhe os seus 
anseios. Procuram um sítio propício para a vida mo
nástica solitária. O Bispo recebeu-os com alegria e 
ajudou-os em tudo o que pôde. 

Coisa admirável acontecera alguns dias antes. O 
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O Bispo teve um sonho: Deus construia uma mansão 
e sete estrelas indicavam-lhe o caminho. 
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Bispo teve um sonho em que se lhe apresentava Deus 
a construir uma mansão e sete estrelas indicavam
-lhe o caminho. Eles eram sete e andavam em busca 
do mesmo! 

Então o próprio Bispo os conduziu a um lugar 
apropriado àquilo que desejavam. 

VIDA SOLITÁRIA E CONTEM PLATIVA 

O sítio era um pequeno vale situado entre as 
montanhas da Cartuxa, de clima muito rigoroso, ro
deado de altas escarpas, onde a neve brilhava du
rante uma boa parte do ano. 

Aí construíram umas celas, à maneira de peque
nas casas provisórias, e uma igreja de pedra que de
dicaram a S. João Baptista, padroeiro dos eremitas. 
Organizaram uma vida de muita oração, centrada no 
Ofício Divino e na meditação da Sagrada Escritura, e 
levavam uma vida de grande austeridade e pobreza. 

Possuíam poucos recursos materiais, mas havia 
muita água e muita lenha para queimar e defender
-se do frio. Tinham algum gado, mas as terras de cul
tura eram escassas. 

Abrigavam-se com a lã e as peles das ovelhas. 
Jejuavam um ou vários dias por semana, a pão e 
água, e nunca comiam carne. De Setembro até à 
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Cada monge cuidava dos trabalhos de limpeza, 
do campo, do gado e da construção. 
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Páscoa faziam sempre a mesma espécie de comida. 
Dormiam várias horas, mais no Inverno do que no 
Verão. 

Os irmãos tinham a seu cargo os trabalhos mais 
indispensáveis, o gado, os campos e a construção. 

Cada monge cuidava dos trabalhos de limpeza, la
vagem e cozinha dentro da cela. Inclusive o Bispo São 
Hugo, que às vezes por devoção vinha conviver com 
eles, desempenhava com humildade esses serviços. 

Na igreja, cantavam o Ofício Divino, formando um 
coro reduzido e sem instrumentos musicais. Nas ce
las, em solidão, completavam o que faltava na cele
bração comunitária. 

Esta mesma dureza de vida ajudava-os no fervor 
do coração e no louvor divino. Mestre Bruno era o 
prior e, pela sua bondade e sabedoria, era benquisto 
de todos. 

Sem regra escrita, o seu exemplo vivo era a nor
ma que seguiam. 

NOVO RUMO 

Às vezes, na vida dos Santos, há alturas em que 
Deus lhes exige sacrificar a sua própria obra. É uma 
hora extraordinária e decisiva em que Deus altera os 
seus projectos. Nestas circunstâncias, se a alma acei-
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Urbano 1/, que tinha sido seu discípulo, 
estimava-o muito e ouvia os seus conselhos. 



ta esses novos projectos divinos, ressurge de ime
diato e chega a ser, no futuro, como Abraão, "pai de 
um grande povo". 

A comunidade dos monges solitários estava já 
fundada há seis anos, quando inesperadamente che
ga um mensageiro de Roma. Trazia consigo uma or
dem papal em que mandava que Mestre Bruno se 
apresentasse na Cúria Romana, para ajudar o Papa 
Urbano 11, que havia sido seu discípulo e muito o es
timava, com os seus conselhos e apoio. 

Mas esta ordem contrariava os planos do funda
dor e dos seus discípulos. Toda a comunidade ficou 
em grande perturbação, sem saber o que fazer. Que 
seria deles sem o seu organizador, seu modelo e pai 
de todos? 

Contudo, Bruno obedeceu sem contestação. Che
gado a Roma, expôs ao Papa a crise que os seus 
estavam a passar, e Sua Santidade escreveu-lhes 
uma carta que teve como efeito restabelecer a paz. 

Na Cúria Romana, Bruno começou a ajudar o 
Papa na condução de todos os assuntos importantes 
para a Igreja. 

Entretanto, a situação não se podia considerar 
tranquila: Guiberto fazia guerra ao Papa e este teve 
de sair de Roma com a sua Cúria, fugindo em direc
ção ao sul da Itália. 
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Durante algum tempo, Bruno, submisso e obedi
ente, foi cumprindo as suas obrigações. O seu cora
ção, porém, começava a sentir intranquilidade. Pare
cia-lhe que tudo aquilo não constituía a sua verda
deira vocação. Que fazer? 

TENDÊNCIA PARA O DESERTO 

De certo que, entre estas preocupações e traba
lhos, Bruno não se encontrava no seu lugar ideal. 
Com toda a submissão, expôs os seus sentimentos 
ao Papa. Este escutou as suas razões, mas com o 
fito de aproveitar a sua sabedoria e prudência, pro
pôs-lhe o arcebispado de Reggio di Calábria, no sul 
da Itália, cargo para que já tinha sido eleito. Bruno 
manifestou-lhe claramente que não desejava honras 
nem cargos. Queria, sim, retirar-se para a vida solitá
ria e contemplativa, na companhia de outros mon
ges. 

Urbano 11, que era um santo, compreendeu os 
anseios de outro santo e acabou por aceitar o que 
ele pretendia. 

O sul da Itália estava nas mãos dos Normandos, 
amigos e defensores do Papa. Um deles, o conde 
Rogério, facilitou-lhe a fundação duma nova Cartuxa 
na Calábria. Aí, em Santa Maria da Torre, se instalou 
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Fundou uma nova comunidade com as mesmas 
normas da Cartuxa francesa. 

Bruno. Em breve chegaram discípulos, pois ele sa
bia viver os grandes ideais que atraem os jovens, e 
era muito afável de temperamento. 

Fundou então uma nova comunidade, relativa
mente numerosa, com as mesmas normas de obser
vância e o mesmo espírito da Cartuxa francesa. 

Esta fundação obrigava-o a intervenções e activi
dades que lhe tiravam o tempo e a paz, e não o dei
xavam livre para se entregar à sua tarefa favorita, a 
oração, e, logo que pôde, delegou estes encargos 
exteriores num procurador e dedicou-se por inteiro à 
vida interior. 

O seu coração ia-se enchendo de amor a Deus e 
aos irmãos. Assim se preparava para o encontro de
finitivo com o Senhor. Oh bondade de Deus! - costu
mava exclamar. 

UMA CARTA MEMORÁVEL 

Bruno ia avançando na idade, gasto por sofrimen
tos e sacrifícios a que se submetia voluntariamente. 
A sua bondade, mansidão e maravilhosa simplicida
de encantavam os monges. 

Bruno recordava-se muito de Raul, seu velho 
amigo e cónego como ele, o qual tinha prometido 
entrar na Cartuxa, mas nunca se decidia a fazê-lo. 
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Exclama, transfigurado: Deus é o único bem! 

18 -

Então Bruno lembrou-se de lhe escrever uma carta, 
para o fazer recordar a promessa que ele nunca se 
decidia a cumprir. Tal carta é um tesouro de sabedo
ria e amor. 

"Vivo nas terras da Calábria - dizia-lhe ele - com 
os meus irmãos, com toda a esperança no Senhor, 
como sentinela permanente, num deserto bastante 
afastado de qualquer habitação. É um local muito 
ameno, de clima temperado, formando uma vasta e 
graciosa planície entre montanhas, com as suas 
pradarias, pastagens, colinas e rios. Como poderei 
descrever-te um local tão aprazível?" 

Mais adiante acrescenta: "Quanta utilidade e gozo 
nos proporcionam a solidão e o silêncio do deserto, 
para quem os aprecia! Só o podem saber aqueles 
que fazem esta experiência". 

Depois anima-o: "Renuncia a tudo para viver a 
divina filosofia". 

E exclama, transfigurado, num arroubo místico: 
"Deus é o único bem, de incomparável atractivo e 
beleza". 

Por fim, despede-se com simplicidade e carinho: 
"Alarguei-me bastante, porque não te posso ter 

presente; ao escrever-te parece-me que falo contigo 
mais tempo. Desejo muito que recordes o meu con
selho e gozes muitos anos de boa saúde". 
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Assim era o santo tão carinhoso e afável, mas 
também tão austero e de tão grande recolhimento. 

A PRIMEIRA CRUZADA 

Por esse tempo, aconteceu um facto memorável. 
Urbano 11, em 1 095, no Concílio de Clermont, exor

tou os cristãos a irem libertar a cidade de Jerusalém 
e o Santo Sepulcro, onde tinha sido depositado o 
corpo do Senhor, e que se encontravam em poder 
dos infiéis. 

- Homens de Deus! Uni as vossas forças, dirigi-
-vos ao Santo Sepulcro; libertai a Terra Santa das 
mãos dos infiéis, e alcançareis a glória eterna. Que 
cada um renuncie a si mesmo e tome a sua cruz! 

Esta pregação provocou enorme entusiasmo nos 
cristãos. Deus o querl foi o clamor universal. Para 
significar o seu compromisso, os voluntários usavam 
uma cruz de pano no peito: eram cruzados. 

Esta iniciativa teve um eco extraordinário. De toda 
a Europa ocidental chegavam cada vez mais volun
tários. Em Espanha, a Reconquista cristã absorvia 
todas as forças. 

Na primavera seguinte, uma multidão de cavalei
ros, soldados, monges, camponeses e gente de to
das as classes sociais, a cavalo, de carro, a pé, diri-
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Homens de Deus! Uni as vossas forças! Deus o quer! 
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Era preciso ir a cavalo durante várias semanas, 
atravessar os Alpes ... 

giram-se para a Palestina, pela Turquia. Tiveram de 
suportar enormes dificuldades, fome e sede, embos
cadas de salteadores e adversários, a guerra formal. 

Três anos depois, a 29 de Julho de 1 099, Jerusa
lém foi tomada. Poucos dias antes, tinha morrido Ur
bano li. 

Bruno, embora obedecesse às instruções do pon
tífice, continuava fiel à sua vocação pessoal. Nem 
ele nem os seus monges participaram deste ambien
te ruidoso e belicoso, mas dedicaram-se a orar pela 
Igreja e pela salvação do mundo inteiro. 

BRUNO E LANDUÍNO 

Na Cartuxa primitiva as coisas funcionavam bem, 
e o seu Prior, Landuíno, nomeado por S. Bruno, quis 
visitá-lo para o informar e pedir-lhe novos conselhos. 

Da França à Calábria, a viagem era longa e difí
cil. Era preciso ir a cavalo durante várias semanas, 
atravessar os Alpes, hospedando-se nas hospeda
rias do caminho, e evitar bandidos e as tropas de 
Guiberto, em guerra contra o Papa e os normandos. 

Providencialmente, conseguiu chegar são e s.alvo. 
Na Calábria, esteve vários dias com S. Bruno que tanto 
estimava. Expôs-lhe muitas coisas e consultou-o sobre 
elas, e o Santo ficou muito agradado. Depois, embora 
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se sentisse adoentado, considerou oportuno regressar 
à sua Cartuxa. Vendo-o fraco e adoentado, Bruno quis 
impedi-lo de iniciar a viagem, mas Landuíno sentia tan
to afecto pelos seus que chegou a chorar de desgosto. 
Por fim, lá o deixou ir, com tristes pressentimentos. Tor
naria a vê-lo? Deu-lhe uma carta para os seus filhos, 
transbordante de amor e afecto. 

Felicitava-os a todos pela sua fidelidade à voca
ção e aos irmãos, pela sua obediência e caridade. 
"Alegrai-vos, porque alcançastes o porto seguro e 
tranquilo a que muitos desejam chegar". 

Mandava-lhes que tivessem muito cuidado com o 
seu Prior, tão enfermo. "Rogo-vos que a caridade que 
tendes no coração, a mostreis em obras para com ele". 

E concluía assim: "Quanto a mim, irmãos, sabei 
que o meu único desejo, depois de Deus, é ir ver
-vos. Logo que possa, pô-lo-ei em prática, com a aju
da de Deus. Adeus!" 

CONSTELAÇÃO DE SANTOS 

Os Santos brilham como estrelas luminosas de 
virtude. Às vezes agrupam-se, formando constela
ções. A santidade é fogo e luz que se comunica. 

S. Bruno, que irradiava virtude, viveu rodeado de 
astros de santidade. Urbano 11, Papa, seu discípulo, 
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Foi preso pelos soldados inimigos do Papa. 
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é beato. Hugo de Grenoble, seu amigo pessoal e efi
caz colaborador dos cartuxos, é santo canonizado. 
Landuíno, seu procurador em Santa Maria de Torre, 
é também beato. E entre os seus discípulos e segui
dores, mesmo sem serem canonizados, deve haver 
muitos heróis da santidade. 

Isto viu-se no caso de Landuíno. 
No seu regresso à França, foi preso pelos solda

dos inimigos do Papa. Queriam obrigá-lo a renegar o 
Vigário de Cristo. Mas ele manteve-se firme perante 
todas as investidas. Então metem-no num calabouço 
escuro, é maltratado e carregado de cadeias. 
Landuíno, porém, mantém-se inquebrantável, não 
obstante a dureza do cárcere, e a sua débil saúde 
começa a ressentir-se nas forças físicas. Contudo, 
Landuíno perdoa aos seus inimigos, e até reza por 
eles e pelo seu chefe Guiberto. Este morre inespera
damente. 

Landuíno, informado disso, amando os inimigos 
até ao fim, chora-o por ter morrido em tão lamentável 
cisma. 

Sete dias mais tarde, este herói da caridade, dis
cípulo de S. Bruno, morre santamente. 

Para S. Bruno, foi uma grande perda, pelo afecto 
que lhe dedicava. Ao mesmo tempo, considerou-a 
também um aviso. É que já ia sentindo os achaques 
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próprios da idade e também dos trabalhos passados 
ao longo da sua vida. 

MORTE LUMINOSA 

Em Outubro de 1 1  01 , quando Bruno tinha 7 4 anos, 
o Senhor chamou-o desta vida para a vida imortal. 

Tendo a noção de que ia morrer, convocou os 
monges para junto do seu leito. A comoção dos seus 
filhos foi extraordinária. Todos o escutavam com muita 
atenção e profundo recolhimento. Explicou o seu com
portamento nas diversas etapas da vida. Depois, 
numa demorada alocução, fez um acto de fé nos mais 
profundos mistérios da Religião. 

"Creio firmemente no Pai, no Filho e no Espírito 
Santo. Creio que o Filho de Deus foi concebido da 
Virgem Maria, morreu e foi sepultado. Creio nos sa
cramentos da Igreja. Creio na Eucaristia. Creio na 
ressurreição dos mortos e na vida eterna ... " 

Eles escreveram tudo, porque ele pediu-lhes que 
fossem testemunhas da sua fé em Deus. No domin
go seguinte, tendo recebido os santos sacramentos, 
aquela santa alma voou para a companhia dos An
jos. Era o dia 6 de Outubro de 1 1 01 .  

Quando na Cartuxa francesa souberam do seu 
falecimento, escreveram com todo o afecto: 

- 27 



Depois, numa demorada alocução, fez um acto de fé nos mais 
profundos mistérios da Religião. 
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"Privados do nosso piedosíssimo pai Bruno, va
rão notabilíssimo, não pudemos fixar logo o que ha
víamos de fazer pela sua querida e santa alma. Os 
seus méritos superam tudo o que poderíamos fazer. 
Mas agora e sempre oramos e cumpriremos tudo 
como seus filhos, pela sua alma." 

O amor que Bruno lhes tinha mostrado em vida, 
brotava agora bem aceso no coração dos seus filhos. 

OH BONDADE DE DEUS 

Era tão conhecido S. Bruno e os seus filhos ama
vam-no tanto, que enviaram um mensageiro às igre
jas e mosteiros pedindo orações pela sua alma, e o 
seu eterno descanso. 

O postulador, a cavalo, levando consigo um rolo 
de pergaminhos cosidos, onde se anotavam as exé
quias, missas e orações que se.comprometiam a ce
lebrar por ele, percorreu a Itália, a França, a Bélgica 
e passou à Inglaterra. Daqui, regressado à França, 
passou logo por mar até à Itália. 

É impressionante ler o que alguns escreveram nos 
pergaminhos: 

"Sou da cidade de Reims - diz um - ouvi durante 
anos as suas lições. 

Aproveitei muito com elas e queria agradecer-lhe, 
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pelo que formei a intenção de o ir visitar. 
Estou muito impressionado e não pude deixar de 

derramar muitas lágrimas . .. " 

E um dos seus monges descreve-o nestes ver
sos singelos: 

Bruno mereceu louvores em muitas coisas, so-
bretudo numa: 

foi um homem de vida equilibrada, notável nisto. 
Com o vigor de um pai, mostrou entranhas de mãe. 
Ninguém o considerou altaneiro, mas qual man-

so cordeiro. 
Foi inteiramente nesta vida um verdadeiro 

israelita". 
São Bruno deixou gravado o seu espírito nos seus 

filhos, os cartuxos, de tal modo que, passados 900 
anos, continuam fiéis à mesma observância. 

Como ele exclamava e eles repetem: "Oh bonda
de de Deus! 

ORAÇÃO LITÚRGICA A S. BRUNO 

"Senhor nosso Deus, que chamaste S. Bruno para 
Vos servir na solidão, concedei-nos, por vossa bon
dade, que no meio das vicissitudes deste mundo, nos 
dediquemos inteiramente ao vosso serviço. Por nos
so Senhor Jesus Cristo. Amen." 
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