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AINDA MENINO, DEVORA A "AVÉ-MARIA" 

Na fortaleza de Rocaseca nasceu - por volta dos 
anos 1224-1225 - Tomás de Aquino. É o benjamim 
de uma família nobre e guerreira, que conta agora 
com doze filhos, sete irmãos e cinco irmãs. Os seus 
pais, Landelino de Aquino e Teodora de Teate, rece
beram parabéns e felicitações de bispos, abades e 
frades mendicantes. Os doze filhos enchem de "so
nho" o lar de Aquino. Há festas e torneios no castelo 
e nas suas imediações. 

O menino foi baptizado solenemente. Novos res
plenderes brilham sobre o seu "Berço" convertido num 
pequeno céu de admiração e de orações. Adivinha
-se, experimenta-se a presença da Virgem Maria 
como um novo filho de Deus e seu nos braços, a quem 
todos os anjos acariciam, cantam e beijam. Assim o 
exprime o pequeno Tomás com os seus sorrisos e os 
seus brilhantes olhitos e as suas mãos estendidas 
até ao céu. Ela, Maria, é a sua Mãe e nossa Mãe. Da 
mesma maneira se alegra connosco e cuida de nós a 
mesmíssima Mãe de Deus. 

À hora do banho, o menino tem um papelito nas 
mãos. A ama quer tirá-lo, mas ele aperta-o fortemente 
na mão. Não há quem o force a abri-la. Surge a mãe 
que, com violência, lho tira. Tem escrito: Ave Maria. Com 
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À hora do banho, o menino tem um papelito nas mãos. 
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o seu pranto e lágrimas consegue que a mãe lho devol
va. Com um sorriso de anjo, pega nele e, para maior 
segurança e alegria, devora o Ave Maria. 

Toda a sua vida é desta Mãe e será para esta Mãe, 
a Mãe da Sabedoria. Assim no-lo ensina o Papa João 
Paulo li no seu lema: Todo teu, minha Mãe. E São 
Tomás de Aquino continuará a anotar à margem dos 
seus pergaminhos: Ave Maria. 

Deus o quis e o quer assim: Todos a Ele por Maria. 

"QUEM É DEUS?" 

O pequeno Tomás tinha já completado cinco anos. 
Tem que tornar-se homem adulto e educado "como 
nobre" do seu tempo, com uma cultura que o capaci
te para ostentar na cabeça a mitra abacial de Monte 
Casino. Já o haviam tentado os pais com o segundo 
dos filhos, Jacob, mas sem efeito. O pequeno Tomás 
é mais promissor e, como benjamim de uma família 
numerosa, terá um futuro "eclesiástico", como outra 
das suas irmãs, a mais velha, Marota, que foi aba
dessa beneditina de Cápua. Três filhos para a Igreja. 
É suficiente. 

O dote que colocaram nas mãos do abade con
sistiu em trinta libras de ouro e um moinho. Assim se 
garantia a amizade e se espalharia a reputação do 
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Investido como "obJato" convi via com os monges, 
rezava e cantava com eles ... 

mosteiro de Monte Casino. 
Investido como "oblato", convivia com os monges, 

rezava com eles e cantava com o grupo dos sopra
nos do coro. Na hora do trabalho, estudaria com os 
outros meninos e jogaria também, mas pouco. Gos
tava mais de "reler" a sua cartilha e recitar de cor o 
que lhe ensinava o frade. Que bem lhe entrou o la
tim, a salmodia, o canto, a poesia dos hinos litúrgi
cos. Era feliz ao aprender tudo de cor e ao ser o pri
meiro a cumpri-lo. 

Destacava-se nele a "curiosidade por saber". 
As suas perguntas frequentes eram sobre Deus. Tan
tas vezes O invocava na liturgia - "Deus meu, vem 
em meu auxílio"-, ao benzer-se no início do Ofício 
Divino: "A bênção de Deus", ao terminar; "Deus te 
acompanhe; bendigamos a Deus . . .  " 

Diga-me, padre, "Quem é Deus?". As respostas 
que recebia encantavam-no e motivavam uma infini
dade de perguntas sobre Deus. Não eram perguntas 
de angústia, mas de prazer e de novos encantos nos 
seus estudos. Assim durante toda a sua vida: A ver
dade vos salvará. 
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RESISTÊNCIA EM FAVOR 
DO SEU HÁBITO DOMINICANO 

Nápoles tem universidade desde 1224 e um con
vento dominicano com frades, que rege a sua cáte
dra de teologia. Este será o novo centro de educação 
e cultura para o melhor estudante de Monte Casino. 

Foi uma solução súbita entre a família Aquino e o 
Abade. As sua relações tinham-se tornado mais difí
ceis devido à excomunhão do Imperador. 

Na faculdade de artes, receberá luminosas lições 
de lógica e metafísica aristotélicas, que rapidamente 
o obrigam a "repetir" maravilhando, os próprios pro
fessores. Nas letras, adquire a encantadora harmo
nia das suas "rimas" e todos os seus escritos tornam
-se 11insuperáveis no Ofício do Corpo de Deus" pelo 
seu fervor e doutrina. E na teologia, descobre a sua 
vocação dominicana: estudar toda a vida e pregar 
em púlpitos e universidades. O lema dos monges: 
"ora et labora" (reza e trabalha), se transformará para 
o dominicano em "ora, estuda e prega".

A prudência reteve-o, de acordo com o seu direc
tor espiritual Frei João de São Julião. O seu pai mor
reu santamente e ele consolou carinhosamente a 
mãe, embora nada lhe tinha dito acerca da sua deci
são. Ve�te o hábito e começa o noviciado em Nápo-
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Lançam-se sobre Tomás e tentam forçá-lo 
a abandonar o hábito dominicano ... 
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les. Depois, parte para Roma, a caminho de Paris, 
presentindo a reacção da mãe ao romper os seus 
"sonhos familiares". 

Ela não tardou em sabê-lo. Percorre pressurosa 
os 1-20 km que a separam de Roma. Informam-na 
que partiu para Bolonha com outros quatro frades. 
Contrariada, escreve aos três filhos militares, orde
nando-lhes que o tragam a bem ou prisioneiro. 

Alcançam-no em Aquapendente onde os cinco fra
des estão a descansar, a rezar e a refrescar a sede 
junto de uma fonte. Rapidamente, com violência, lan
çam-se sobre Tomás e tentam forçá-lo a abandonar 
o hábito. Ele, corpulento como eles, aperta a sua capa
ao corpo, impede que lha arranquem e a profanem. 
Antes morrer! 

COM UM 

TIÇÃO 

AFUGENTA 
A JOVEM SEDUTORA 

Os cavaleiros chegaram com a presa. A mãe re
cebera antecipadamente informações e prepara-se 
para recebê-lo com mimos e promessas. Não impe
de a comunicação vigiada com monges e frades. 
Poderá ser abade com mitra, mas não frade mendi
cante. Tomás continua, porém, com o seu hábito. 
Estuda e aprende de cor a Bíblia toda, o breviário, as 
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sentenças, a sofística de Aristóteles. Até recebe rou
pas às escondidas, mudando-as no seu quarto. 

Combate assim de forma invencível na fortaleza de 
Rocaseca. Mas os seus irmãos decidem urdir uma cons
piração definitiva. Fazem em tiras o seu hábito, roubam
-lhe todos os livros, deixam sobre a mesa um traje se
cular e um hábito beneditino, e depois, ao sair, introdu
zem em casa uma jovem elegante e provocante. 

Tomás cobre-se com os seus farrapos, corre até 
à lareira, apanha um tição ardente e lança-se con
tra a intrusa, que foge espavorida. 

Fecha a porta com ferrolhos, faz uma cruz na pa
rede com o seu tição e prostra-se diante dela, pedin
do a Deus, por intermédio da sua Mãe Puríssima, 
que o livre de toda a impureza. Fica, então, sereno e 
completamente pacificado. Durante o sono da noite, 
dois anjos iluminam o seu quarto e cingem-lhe forte
mente o cinto que a Virgem lhe entrega "como pren
da de perfeita e vitalícia castidade". Nunca mais 
sentiu estímulos desordenados da carne. 

Através dos séculos floresce na vida religiosa e 
na juventude estudantil a Milícia Angélica de São 
Tomás. Cingidos com o mesmo cíngulo suplicam e 
alcançam a protecção singular da Santíssima Virgem 
para viver com pureza e castidade. "Bem-aventura
dos os puros de coração porque verão a Deus". 
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Tomás apanha um tição ardente e lança-se contra a intrusa ... 
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SALTA POR UMA JANELA DO CASTELO 

Perante esta vitória de Frei Tomás frente a sua 
mãe e a toda a sua família, torna-se menor a vigilân
cia de Rocaseca. Os frades trouxeram-lhe um novo 
hábito, às escondidas, e planearam com ele a sua 
fuga. 

À hora combinada da noite, chega Frei João de 
São Julião, o seu Director Espiritual, com uma pare
lha de cavalos até aos muros do castelo. A noite, pró
xima do Natal de 1245, é fria e escura. Amparados 
por ela, os dois hábitos brancos e negros, um des
cendo pelo ar e outro com os braços abertos espe
rando, são um espectáculo que cativa a atenção dos 
jovens na sua "divina" vocação. 

Agora é só cavalgar e fugir para longe, para mui
to longe: Nápoles, Colónia, Paris. 

A intimidade de pai espiritual e filho triunfante 
numa causa divina, faz com que o percurso até Ná
poles se faça com uma alegria singular. O centro das 
suas conversas é a Virgem Maria, agora mais Mãe 
que nunca. Que felicidade regressar à casa do Pai 
Domingos, à Ordem dos Frades de Maria. 

Já está nas fileiras, o primeiro por ser noviço, can
tando nesta milagrosa noite a Salve Regina na hora 
de completas, e, depois, recebendo a bênção da Vir-
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Frei Tomás saltou por uma janela do castelo ... 
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gem Maria que passa pelo dormitório aspergindo com 
o hissope a cada um dos seus filhos, como se viesse 
São Domingos. Assim o contempla também Tomás, 
ao passar o irmão aspergindo-o com água benta e 
dizendo: Ave Maria. O sono dessa noite será dul
císsimo na casa da Virgem, na casa da paz. E, pela 
meia noite, de novo a doce saudação da Ave Maria 
para despertar e começar com o Ofício breve de 
Santa Maria. E as Matinas e as Laudes do Ofício 
Divino. Muitas horas de oração. E de estudo. 

Assim se inicia em Nápoles a sua vocação defini
tivamente dominicana, que encherá a sua vida de 
felicidade e santidade até aos cinquenta anos que 
irá completar nos céus. 

O BOI MUDO DA SICÍLIA QUE MUGIDOS DARÁ? 

Nas férias de 1247, Frei Tomás viaja de Nápoles 
para Paris, não como noviço que foge mas como es
tudante professo mais adiantado. 

A providência fez que, por excesso de estudantes 
no Convento de Santiago de Paris, tivessem que os dis
tribuir por outros Estudos gerais. A Frei Tomás envia
ram-no para Colónia que acabava de erigir-se em 1248. 

O seu gozo foi cumprido. As lamentações de mes
tres e estudantes de Paris pela ausência do grande 
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Mestre, transformaram-se para ele em "visões" de 
novos mundos para a inteligência. Tudo é convincen
te, tudo é claro, tudo é verdade. Os companheiros 
viam-no alto (1,90 m), corpulento, taciturno e come
çaram a chamar-lhe: "Boi mudo da Sicília". 

Era lei do Estudo o fazer de "repetidores" uns 
com os outros e também publicamente perante os 
mestres. Um dia aproxima-se dele um compassivo 
condiscípulo para lhe aclarar uma lição. Aceita-o e 
agradece. Em alguns argumentos titubeia e Tomás 
rectifica e esclarece até com novas razões. Desde 
então mudam-se as suas funções de ouvinte é 

repetidor. Os outros que já o sabem, recorrerão a Frei 
Tomás nas suas dificuldades . . .  As notas que tomava 
das lições enchem os outros de curiosidade e levam
-nas ao mestre Frei Alberto. 

Eleito Frei Tomás para "repetir'' a lição pública pe
rante o "arguidor", que foi o próprio Frei Alberto com 
uma longa série de intrincados argumentos, repetiu
-os todos, esclareceu-os com novas luzes, e, peran
te o assombro de toda a Academia, profetizou Santo 
Alberto: "Frei Tomás, você não parece um estudante 
que responde, mas um mestre que define. Vós cha
mais a este o boi mudo mas eu asseguro-vos que 
este boi dará tais mugidos com a sua ciência, que 
ressoarão pelo mundo inteiro". 
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As notas que Frei Tomás tomava das !ições 
foram levadas ao Mestre Frei Alberto. 
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AULAS MAIS AMPLAS PARA 
OS FRADES MENDICANTES 

Um novo mestre, Frei Tomás, jovem de vinte e 
cinco anos, começa a ensinar na Universidade de 
Colónia. Já está ungido sacerdote e aureolado com 
o título de Bacharel. 

A sua mãe "gozosa e sempre mãe" vai ter com o 
Pontífice Inocêncio IV para que o proponha - sem 
deixar de ser dominica.no - para Abade do Monte 
Casino. Todos os três: Rocaseca, Monte Casino e o 
Papado combinaram-no amigavelmente. Mas o mes
tre Frei Tomás prefere estudar e ensinar como sim
ples frade. O mesmo havia de responder mais tarde 
ao Papa Clemente IV quando lhe ofereceu o 
arcebispado de Nápoles, e confirmá-lo-á ao seu ami
go íntimo e confessor ordinário Frei Reginaldo: "Tem 
a certeza de que morrerei como simples frade". 

Mas a obediência de humilde mendicante, obrigá
-lo-á a aceitar a cátedra de bacharel bíblico na Uni
versidade de Paris. Interveio o Papa, o Geral da Or
dem, e como excepcional propulsor, Santo Alberto 
Magno, bispo de Colónia. Assim via cumprido o seu 
grande sonho vendo Frei Tomás sentado na mesma 
cátedra de Paris, o dobro dos anos que ele (18 em 
duas etapas) e com a "máxima autoridade diante dos 
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Alexandre IV mandou que outorgassem a Frei Tomás 
"o magistério" aos 31 anos, sem esperar pelos 35 de lei. 
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mestres e discípulos1'. Até chegou a vir de Colónia a 
Paris em defesa das doutrinas de São Tomás quan
do este tinha falecido. Eram como um só em sabe
doria e santidade. 

Tal aceitação teve nos seus começos de Bacha
rel Bíblico e sentenciário (1252-1256) que Alexandre 
IV mandou que lhe outorgassem "o magistério" aos 
31 anos sem esperar pelos 35 de lei. Frei Tomás es
cusou-se perante os superiores "alegando humil
demente a sua insuficiência teológica e sofrendo 
por ser ocasião de revoltas". 

Com sábios e santos como Santo Alberto, São 
Tomás e São Boaventura as cátedras das Universi
dades eram atraentes e convincentes. Os estudan
tes juntavam-se nas suas aulas como nos templos 
dos mendicantes. 

O ARGUMENTO DEFINITIVO 
CONTRA OS MANIQUEUS 

Algo insólito acontecia na Universidade de Paris. O 
Lignum vitae (árvore da vida) do Papa Alexandre IV na 
sua Bula aos mestres parisienses, converteu-se para 
alguns 11revoltosos" em Lignum mortis (árvore de mor
te). Elaboraram edictos clandestinos e publicaram-nos 
através de bedéis nas cátedras e praças ... 
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Na própria igreja do convento de Santiago entrou um destes 
pregoeiros e interrompeu o sermão de Frei Tomás ... 
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Na própria igreja do convento de Santiago entrou 
um destes pregoeiros e interrompeu o sermão de Frei 
Tomás. Quando ele terminou, o santo pregador prosse
guiu como se nada tivesse acontecido. E até o próprio 
Reitor, acompanhado de três adeptos, irrompe no Estu
do dominicano para ler um decreto da destituição dos 
seus mestres. E os estudantes ao grito de "vêm arma
dos" revistam-nos e afastam-nos aos murros. 

O rei S. Luís - que consultava Frei Tomás para 
todos os assuntos importantes da França - dispôs uma 
"forte e permanente guarda, dia e noite, ao redor deste 
convento de Santiago". Enquanto a Ordem inteira 
implorava o auxílio do céu com penitências e ora
ções e o canto da Salve Rainha todas as noites. 

E Frei Tomás continuava cativando os estudan
tes e mestres. "Ninguém como ele os estimulava no 
estudo". "Era extraordinária a sua originalidade". 
"Tudo era novo nele'1• 

Os estudantes censuram-no pelo seu silêncio 
nuns exames de magistério. Ele diz-lhes: "não fica 
bem humilhar a um novo mestre". Falou no dia 
seguinte e o aspirante rectificou. E Tomás acrescen
ta: "agora sim que dizes bem". 

Comprometido por obediência, viu-se sentado 
como comensal à direita do rei S. Luís. Mostra-se 
agradecido mas está como que absorto. A certo mo-
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mento dá um murro na mesa gritando: "O argumen
to decisivo contra os maniqueus". O rei ordena 
que os seus escrivães recolham aquele contundente 
argumento. 

O bem infinito, Deus, é Ser e ÚNICA causa per
feita. 

TEÓLOGO-CONSULTOR DO PAPA 
NA SUA CÚRIA ITINERANTE 

Tomás tem trinta e cinco anos. O chamamento do 
Papa para Roma obriga-o a deixar Paris. Aquela ci
dade tão formosa que lhe ofereciam os estudantes 
para seu senhorio e recebem esta resposta: "Prefiro 
as homilias de São João Crisóstomo sobre São 
Mateus". 

Formará parte da corte pontificia como professor 
do seu Estudo geral ambulante. A Ordem, por sua 
vez, nomeia-o "pregador geral" e terá que tomar 
parte em todos os capítulos provinciais. Começa ago
ra a sua vida mais fecunda. O seu centro será Santa 
Sabina, basílica pontifícia e sede da Cúria dominicana. 

A sua pregação é contínua e a afluência faz que 
os templos transbordem: São Pedro, Santa Maria Mai
or, A Minerva, Santa Sabina, durante adventos e qua
resmas inteiras. As pessoas comprimem-se ao seu 
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As pessoas comprimiam-se ao seu redor 
como faziam com Jesus ... 

redor como faziam com Jesus, tocando 11dissimula
damente11 a sua capa. E curam-se, convertem-se e 
acreditam. Dois judeus seguem-no em Santa Sabina 
pela segunda vez. Já "pensaram em tudo o que ti

nham escutado no seu sermão11 e agora passam a 
noite com ele e, ao amanhecer, a comunidade sur
preende-se porque ouve cantar o Te Deum de acção 
de graças e todos se associam com missa e banque
te à sua conversão. 

A melhor lição da sua vida teve-a nas ruas de 
Bolonha. T inha ido presenciar a trasladação dos res
tos de São Domingos para o lugar do seu actual se
pulcro (1267). 

Passeava pelo claustro quando um frade de ou
tro convento lhe pede que o acompanhe à cidade. O 
prior tinha-lhe dito que o fizesse por sua ordem com 
o primeiro irmão que encontrasse. Tomás não duvi
dou. Seguiu-o depressa, mas o frade corria mais e 
recriminava-o porque não o acompanhava. As pes
soas ao vê-lo ofegante e fatigado devido à sua gran
de corpulência, detêm o irmão: mas olha que é Frei 
Tomás ... ! Pede-lhe mil perdões, e ele limitou-se a di
zer: "Na obediência está a perfeição religiosa". 
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11ESCREVESTE BEM SOBRE MIM, TOMÁS!" 

Frei Tomás trabalha sem cessar. Quando ensina 
nas universidades e púlpitos faz-se palavra viva, re
colhida por Reginaldo seu infatigável copista e de
mais companheiros, três ou quatro, e alguns mais que 
vão enchendo pergaminhos e multiplicando as suas 
cópias. Nas edições actuais, chegam a 34 volumes. 
Uma verdadeira enciclopédia. Desde os livros sagra
dos, passando por Aristóteles - depurado, as Sumas 
e Questões disputadas, os opúsculos e sermões, a 
Suma Teológica e o Ofício Divino do Corpus por man- 1 
dato de Urbano IV até às consultas de Papas, reis, 
centros de estudo, concílios e pessoas particulares. 

Deve acrescentar-se que o esforço principal veri
ficava-se antes do ditado feito até por três copistas 
de cada vez: primeiro, longas horas de oração, de
pois o aprofundamento na sua mente e ordenamento 
em esboços prévios. Desta maneira "currenti cá/a
mo ", com pena ágil, procedia aos seus ditados. 

Os seus "êxtases de entendimento e de cora
ção" tornavam-se mais frequentes. O seu lema "orar 
antes de estudar" vai conseguindo que tudo se faça 
oração. Tinha tempo para celebrar a sua missa e aju
dar a outra. O seu centro de amores era a Eucaris
tia e a Virgem Maria. 
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Escreveste bem de Mim, Frei Tomás! 
Que prémio queres como recompensa? 
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O seu predilecto amanuense adoeceu, talvez de 
fadiga. Frei Tomás tira do pescoço a medalha com a 
relíquia de Santa Inês, impõe-lha e cura-o no mesmo 
instante. O que pode a fé dos santos! Agora já pode 
continuar a escrever velozmente a 3.ª parte da Suma. A 
última vai ser a questão 90. (Maldita morte!- escreve
rá outro assíduo amanuense à margem do códice). 

Num dos muitos arroubos, em que o surpreende
ram Frei Reginaldo e Frei Domingos e outros mais, 
elevado dois côvados acima do solo, na capela de S. 
Nicolau de Nápoles, Jesus Crucificado diz-lhe: "Es
creveste bem de Mim, Frei Tomás. Que prémio 
queres como recompensa? Só a Ti, Senhor", res
pondeu Frei Tomás. 

"TUDO O QUE ESCREVI PARECE-ME PALHA" 

Na festa de S. Nicolau, a 6 de Dezembro de 1273, 

Frei Tomás celebra a sua missa com singular devo
ção. Mas não ajuda à seguinte como de costume. 
Está como que fora de si, ajoelhado e choroso. 

Frei Reginaldo, seu confessor, presente algo de 
misterioso. Quando chega à cela com os copistas, 
encontra a mesa sem códices nem pergaminhos, sem 
penas nem tinteiros. Tomás ajoelhado, prossegue seu 
"dom das lágrimas". 

28 -

Questionado em particular: Porque não ditas, To
más? responde apenas: 11Não posso, não posso. De
pois do que Deus se dignou revelar-me, parece-me 

palha tudo o que escrevi durante a minha vida". Guar
da segredo enquanto eu viver. 

A comunidade de Nápoles, o médico, a sua irmã 
Teodora, a sua sobrinha Francisca preocupam-se em 
proporcionar-lhe descanso e recebem-no nos seus 
castelos de S. Severino, pelo Natal, e em Maenza, 
na sua primeira viagem para o Concílio de Lyon, a 
convite do Papa Gregório X. Mas não pode prosse
guir. Pede que o levem à abadia de Fosanova de 
Cister: "é melhor que Deus me encontre em casa 
de religiosos do que de seculares". Está a 1 O Km. 

Os monges desvelam-se em atenções, disputam 
entre si o corte da lenha para aquecimento da sua 
última cela. 

Deitado no chão pediu perdão e de joelhos rece
be o Senhor que chega processionalmente até ele 
como Viático, antes da Santa Unção. Reclinado, com 
as mãos juntas em adoracão, sem agonia, e com o 
canto da Salve Rainha de bispos, abades, monges, 
dominicanos e franciscanos, familiares e de uma 
multidão à porta do Mosteiro, Frei Tomás entra na 
glória de Deus pelos braços de Santa Maria. 

Santo Alberto viu-o neste mesmo instante do seu 

- 29 



30 -

De joelhos recebe o Senhor que chega 
processionalmente até ele •.. 

convento e anuncia choroso: "Morreu o meu filho 
Frei Tomás, flor do mundo e luz da Igreja". 

"O MAIS SÁBIO DOS SANTOS 
E O MAIS SANTO DOS SÁBIOS" 

Impressionante é o elogio que o cardeal Bassarión 
tece de S. Tomás repetido pelo Papa Pio XI: "S. To
más é o mais santo entre os doutos e o mais douto 
entre os santos". 

Outra afirmação surpreendente faz o P. Santiago 
Ramírez, O.P. na sua Introdução a S. Tomás de 
Aquino (BAC p. 290): 11Não cabem na linguagem hu
mana elogios maiores do que os que foram tributa
dos a S. Tomás. Nada de novo acrescentariam ao 
que já foi dito" acerca da sua pessoa e doutrina. E 
esclareçamos com o P. Victorino Rodríguez, O .P. que 
Ramírez "é o tomista mais parecido com S .  Tomás 
desde o século XIII até hoje11• Este é, pois, o nosso 
guia. 

Desde a suprema cátedra da Sabedoria entre os 
homens, os Pontífices clamam em alta voz: "Ide a 
Tomás" quantos suspirais pela verdadeira ciência e 
pela verdadeira santidade . . 

Unânimes o proclamam: Doutor Comum, Doutor 
Universal . Doutor da Igreja, Doutor Angélico, Doutor 
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Eucarístico, Patrono das Universidades, Liceus, Ins
titutos e Escolas Católicas. 

Sixto V mandou pintar uma imagem de S. Tomás 
na Biblioteca Vaticana com a pena na mão direita e o 
sol no seu peito irradiando raios de luz sobre a Igreja 
que sustém na esquerda, e esta inscrição: "Os es
critos de S. Tomás são aprovados por Cristo Cru
cificado". Ali o contemplamos junto à Cruz. 

No dia da sua festa - agora 28 de Janeiro - canta 
a Igreja o que Santo Agostinho disse numa aparição: 
"Tomás e eu somos iguais em glória; ele precede-me 

em pureza". 
Os Padres Conciliares perguntam-se: "Que dis

se S. Tomás?". No altar da Assembleia têm aberta a 
Suma junto da Bíblia e do Direito Canónico. Ele as
siste-os, ou melhor, "preside-os com a sua doutrina". 

E assim a Igreja ilumina e alegra o mundo com 
a Verdade. 
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