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COMO O MESTRE ... 

- "Padre Filipe, jogamos à bola?" 
-"Padre Filipe, quer jogar à malha connosco, pois 

falta-nos um para completar o jogo?'' 
-"Padre Filipe, pode atirar-nos essa bola?" 
Assim lhe gritavam com confiança e carinho as 

crianças de Roma a este jovem e depois maduro sa
cerdote ... 

Ele foi o apóstolo da juventude e o que tirava da 
rua todos os meninos. 

Nunca se esqueceu que o próprio Mestre amava 
as crianças com um carinho especial e que dizia: 

- "Deixai vir a mim as crianças, pois delas é o 
reino dos céus ... ". 

Ao protagonista desta vida que tens nas tuas mãos 
chamou-se-lhe: "O apóstolo de Roma". "O apóstolo 
da juventude". "O apóstolo das crianças". Bem me
receu todos estes títulos, porque foi tudo isso ... 

Nasceu em Florência a 15 de Julho de 1515, mas 
viveu quase todos os anos da sua vida - que foram 
oitenta - na cidade eterna de Roma. 

O caso mais interessante da sua vida, que foi toda 
muito singular e expressiva, é que volvidos apenas 
dois meses após a morte, já se começavam a reco
lher testemunhos para dar os primeiros passos no 
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Padre Filipe amava as crianças com um carinho particular ... 
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sentido da Beatificação. Isto mostra como era queri
do por todos e como ganhara fama de santo nos seus 
anos de vida em Roma ... 

O seu Processo de Beatificação é um encanto. · 

Ali acorreram homens e mulheres de todas as condi
ções sociais, para dar testemunho: homens ricos e 
pobres, artistas, lavradores, cardeais, varredores, jo
vens ... Todos queriam dar o seu testemunho sobre · 

aquele homem que lhes soube conquistar o coração ... 

O BOM "BIPPO" 

Em Roma será conhecido como o "Bom Filipe", ou 
"Filipe o bom" ou o "Santo Padre Filipe" ... Mas o engra
çado é que já desde criança o chamavam assim ... 

- "Viste o bom Bippo?" diminutivo familiar por que 
era conhecido. "Está em casa o bom Bippo?" 

Era um bom companheiro e fiel à amizade. Para 
mais, fora dotado pelo céu de um carácter alegre, jovial, 
simpático e sabia fazer tudo quanto se lhe mandava. Já 
desde criança parece que se esquecia de si mesmo e 
só se preocupava em fazer felizes os outros. 

Mas não pensemos que a vida de Filipe foi cerca
da de rosas desde o berço até ao sepulcro. Bem pelo 
contrário. 

Desde muito cedo ficou órfão de mãe. O pai era 
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um tipo original e dele parece que Filipe herdou as 
suas ideias originais e bastantes raras ... O seu pai 
era notário em Florença. Além disso, por vocação, 
era dado à alquimia na qual foi um verdadeiro génio. 

O pai, viúvo, voltou a casar e a madrasta educou 
com muito esmero o pequeno Filipe. 

-��como foi a infância e a juventude de Filipe?11 
- Sabemos muito pouco desses anos. As teste-

munhas dos seus Processos limitam-se a dizer que 
os passou muito alegre e simples como os demais 
meninos e jovens da sua idade. 

Frequentou a escola elementar na qual fez gran
des progressos. Essa escola, que na juventude não 
chegou a concluir, será continuada aos vinte anos, 
quando chegar à Cidade Eterna ... 

"ISTO NÃO É PARA MIM" 

- 11Filipe - disse-lhe um dia o seu bom pai - o tio de 
S. German quer que vás fazer-lhe companhia e dei
tar-lhe uma mão aos seus negócios. Gostarias de ir?11 

-''Farei o que achares melhor, pai". 
Juntou as coisitas mais imprescindíveis e para lá 

foi, disposto a ajudar o tio naquela empresa. 
S. German estava situada perto do famoso Mos

teiro beneditino de Montecasino. 
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A infância de Filipe foi alegre e simples como a dos outros 
meninos da sua idade. 
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O tio era um rico comerciante e as moedas come
çavam a encher as mãos de Filipe. Outro jovem no 
seu lugar ter-se-ia sentido realizado, já que tantos 
correm atrás do dinheiro. 

O tio de Filipe rapidamente se deu conta de que o 
sobrinho era inteligente, simpático e que podia fazer 
carreira neste negócio. Chegou mesmo a pensar que 
poderia ser um bom herdeiro da sua imensa fortuna. 

- "Ouve, Filipe - disse-lhe um dia - dá-me a im
pressão que não estás muito satisfeito neste negó
cio. Vejo que outras coisas te preocupam". 

Porque é que o tio falava daquela maneira? Por
que é que tinha mudado de ideias? 

Simplesmente, porque via que junto dos clientes 
que frequentavam o seu negócio, o bom sobrinho em 
vez de elogiar os produtos e vender-lhes a mercado
ria, se preocupava antes em instrui-los no catecis
mo. Perguntava-lhes se sabiam o Pai-nosso, se ama
vam a Virgem Maria ... 

Quando dispunha de algum tempo livre, passa
va-o na Igreja rezando em vez de estar com os ami
gos a divertir-se ... 

Era lógico que aquilo não podia continuar assim 
por muito mais tempo. Um dia, sem dizer nada a nin
guém, saiu de casa e dirigiu-se para Roma quase 
sem saber para quê ... 
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Sem dizer nada a ninguém, saiu de casa 
e dirigiu-se para Roma ... 
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UM EREMITA EM ROMA 

Tinha vinte anos quando chegou a Roma. 
Chegou a Roma sem dinheiro, apenas com a rou

pa que trazia no corpo. Em Roma, havia naquela al
tura muita fome e muitos vagabundos. 

Podia ter recorrido aos familiares e pessoas che
gadas e pedir-lhes ajuda, mas não o fez. 

Trava amizade com o chefe das Alfândegas 
pontifícias chamado Galeotto Caccia, e come e dor
me em sua casa durante catorze anos. 

Durante este tempo, dedica-se ao estudo da filo
sofia e da teologia. Também estuda línguas e outras 
cadeiras comuns naqueles tempos como a astrono
mia e a alquimia ... Em todas elas fez evidentes pro
gressos. 

Era sobretudo visível o seu progresso na língua 
de Lácio na qual compunha elegantes versos de di
versas medidas métricas. 

Neste período dedica-se também de um modo 
especial à solidão e à oração. Parece um eremita. 

Foi então que teve uma espécie de visão na qual viu 
quantas almas se perdiam por falta de missionários ... e 
sentiu vontade de partir para as Missões. Mas mudou 
de ideias quando ouviu uma voz que lhe dizia: 

-"Filipe, a tua missão agora é Roma. Quando che-
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Filipe, a tua missão agora é Roma ... 
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gar a hora deves percorrer as ruas de Roma como se 
fosse um deserto. Este é o teu campo de apos
tolado ... " 

Nunca mais terá a tentação de abandonar Roma 
pois via com toda a clareza o enorme campo que ti
nha naquela imensa e pobre cidade, ponto de en
contro de todos os vícios da Europa ... 

Por isso adapta-se-lhe como a nenhum outro o 
bem merecido título de APÓSTOLO DE ROMA ... 

A CAMINHO DA FOGUEIRA 

Parecia que a caixa de Pandora se tivesse aberto 
e se tivessem espalhado por todo o mundo todos os 
males ... Roma era uma autêntica calamidade. O pró
prio Papa Adriano V escrevia: 

-"Sabemos bem que o mal se estendeu da cabe-
ça aos pés ... Desde o Papa até aos prelados ... tudo 
está viciado ... " 

Filipe quer atalhar tanta maldade. Pensa, reflec
te ... e decide-se a começar a organizar algumas reu
niões com sacerdotes e leigos que pensem como ele. 

Em 1551 decide-se, depois de ter orado muito e 
de ter pedido conselho ao seu confessor, a ordenar
-se sacerdote. Recebeu o sacramento da ordem quan
do tinha 36 anos. Já sabia o que fazia ... 
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Dedicou-se a visitar doentes e a procurar ajuda para os mais 
pobres. 
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Com outros sacerdotes forma parte e aviva as 
Confrarias de diversas espécies que estavam bas
tante decaídas e que tinham um fim caritativo ou pie
doso. Ele quer abranger tudo. Tudo está por terra e é 
necessário levantá-lo. 

Dedica-se a visitar doentes. A procurar ajuda para 
os mais pobres. A atender os peregrinos que che
gam de todas as partes e muitos são abandonados à 
sua sorte ... 

Um dia, quando regressa de visitar um hospital 
encontra-se com um tumulto. 

-"Que é isto?" - perguntou. 
- "Levam para a fogueira ao apóstata Paleó-

logo ... ", responderam-lhe. 
Filipe sai ao seu encontro e fala-lhe de tal modo e 

com palavras tão carinhosas que comove quantos o 
escutam. 

O próprio apóstata se converte e abjura todos os 
seus erros e pecados ... 

CANTOR DO DIVINO 

Filipe já sacerdote não sabe como conter o ardo
roso amor que ferve no seu coração. Um dia recebe 
uma graça muito particu lar: 

Estava em oração quando notou algo que ardia 
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no seu interior. Parecia que o coração lhe saltava do 
peito. Por efeito da dor - ao mesmo tempo agradável 
- viu-se obrigado a dobrar-se. As costelas tinham-se-
-lhe dilatado e até tomado uma configuração anor-
mal. Estavam inclinadas para dentro, em forma de cír
culo. Era para deixar espaço ao coração que se tornou 
grande como o de uma vaca ... Os que estavam perto 
dele notavam os suspiros que brotavam dele ... 

Era tão grande o amor que sentia a Jesus Cristo, 
a Maria e às almas ... que o Senhor lhe fez o milagre 
físico como prova de algo mais interior e superior. 

Compôs sonetos e outras poesias muito belas, 
todas fruto do amor divino que ardia na sua alma ... 

Num destes sonetos escreveu: 
"Eu amo e não posso deixar de amar. Quero que 

o meu amor se faça vosso e o vosso meu. Quero que 
por um truque admirável, sejas Tu eu, e eu seja Tu ... 

ó doce sorriso da terra! ó canto da brisa que pas-
sa entre a folhagem! 

E perguntava-se: 
"Quem é o que não se alegra e não ama? Eu so

mente. Não pode alegrar-se a alma com as asas par
tidas". 

Passou a tormenta e veio o fogo que sempre ti
nha abrasado o seu coração, tanto que o obrigava a 
dizer: 
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Num soneto escreveu: "Eu amo e não posso deixar de amar. .. 
Senhor quero que Tu sejas eu e eu se;a Tu. " 
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- 11Basta, Senhor, basta que não o posso sofrer!ll 
Aquele fogo abrasador obrigava-o a entregar-se 

aos doentes, às crianças, aos pobres, a todos os ne
cessitados ... 

PROCISSÕES? 

O P. Filipe tinha coisas não muito comuns. 
Enquanto muitos - quase todos - procuram cres

cer e atrair as pessoas infuentes e aparentar mais do 
que aquilo que são .. . o P. Filipe só procura estar com 
as crianças, com os pobres, com os doentes ... Estes 
pouco o poderão apoiar para que possa crescer ... 

Mas este é o campo de apostolado onde o Se
nhor o quer agora. Já lhe foi dito: 

- 11Filipe, a vontade de Deus é que vivas nesta 
cidade como se estivesses na China ou no Japão ... 11 

Nunca o esqueceu. Por isso, onde havia uma ne
cessidade, ali estava o Padre Filipe. Não lhe impor
tava saber quem era a pessoa que padecia. Bastava 
saber que era um filho de Deus. 

Era preciso procurar algo para reparar a cólera 
de Deus pelos muitos pecados que se cometiam em 
Roma e em todo o mundo. 

Para isso nada melhor que fazer procissões de 
desagravo às Basílicas Romanas. Procissões de ora-
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Era um espectáculo contemplar tanta gente, sobretudo pobres, 
tomando parte naquelas procissões. 
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ção e penitência ... 
Era todo um espectáculo contemplar tanta gente, 

sobretudo pobres, tomando parte naquela procissão. 
Nela rezava-se, cantava-se, levavam-se instrumen
tos de penitência .. 

Depois de uma Basílica iam para outra ... Em cada 
uma tomava a palavra o Padre Filipe e acendia em 
todos o amor de Deus e do próximo pedindo ao Se
nhor piedade e misericórdia pelos seus próprios pe
cados e pelos de seus irmãos, os homens ... 

Como aquelas procissões iam ganhando cada dia 
mais força e se via cada dia que eram mais as con
versões que se realizavam ... aumentavam os partici
pantes. Às vezes até cardeais e príncipes tomavam 
parte nelas ... 

O ORATÓRIO 

- 11Chamem o P. Filipe. Que venha dar explicação 
de tantas coisas esquisitas que dizem dele." 

Era o Papa Paulo IV quem assim tinha falado. 
Eram os tempos duros da Inquisição e não faltaram 
delatores do santo Padre Filipe ... Nem todos viam 
com bons olhos as inovações que ele fazia e como 
todos o seguiam ... 

A inveja sempre foi má conselheira e é tão antiga 

- 19 



como o homem sobre a terra. A inveja de Satanás foi 
a causa da primeira tentação e da primeira queda. 

Eis aqui aquele humilde homem perante a pompa 
e. a grandeza do Papa: 

- 11Padre Filipe, dizem-me que você faz muitas 
coisas extravagantes . . .  

- Santidade, sou uma autêntica calamidade e em 
mim não há senão soberba e amor próprio. Bem pode 
vossa Santidade castigar-me quanto puder e quiser pois 
será sempre bem merecido e.nunca me dará o suficien
te castigo que merecem os meus muitos pecadOS11• 

Enquanto dizia isto, com grande simplicidade e do
çura, prostrava-se por terra em sinal de humilhação ... 

-11Levante-se, Padre Filipe e vá para onde quiser 
e faça o que lhe parecer bem porque já vejo que são 
apenas calúnias todas as coisas que me disseram 
de si.11 

O próprio Papa ficou profundamente impressio
nado diante de tanta simplicidade e humildade e até 
se lamentava de ele próprio, como simples fiel, não 
poder participar naquelas ��Procissões'' e em outros 
actos que organizava o Padre Filipe. 

Para dar continuidade a estes actos organizou -
embora a pesar seu - o assim chamado ORATÓRIO, 
reunião de sacerdotes que pensavam como ele e que 
desejavam seguir a linha traçada pelo Padre Filipe .. . 
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Organizou o ORATÓRIO, reunião de sacerdotes que pensavam 
como ele ... 
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PERANTE OS TRIBUNAIS 

A vida do nosso herói é muito parecida com a de 
Jesus. Ele tem nos seus seguidores altos e baixos, 
por outro lado como em quase todos os homens: uns 
seguem-no cegamente e estão dispostos sempre a 
dar a vida por ele, enquanto outros o difamam e calu
niam sempre que podem. O seu orgulho não lhes 
permite ver como este "padrezinho" se elevou en
quanto eles permanecem caídos. 

Que fazer? 
Utilizar a calúnia, a acusação em falso. Isto já é 

muito antigo entre os homens. 
Há um tribunal muito severo que não permite pas

sar nada sem ser julgado ... 
Em todas as partes é muito conhecido o tribunal 

da Santa Inquisição embora, para dizer a verdade, 
em mais de uma ocasião seria preciso tirar-lhe o qua
lificativo de "santa11• 

Levaram-no perante o Papa Paulo IV .. . Agora acu
sam-no perante o santo Pontífice Pio V. .. 

- De que o acusam? 
- "Santíssimo Padre, o sacerdote Filipe de Néri 

recomenda aos sacerdotes que celebrem todos os 
dias a Santa Missa e aos fiéis que se aproximem da 
comunhão, se puderem, todos os dias ... Faz umas 
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Levaram-no perante o Papa Paulo /V e, mais tarde, à presença de 
Pio V. 
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Procissões nas quais tomam parte toda a espécie de 
pessoas, sem distinção alguma, e vão misturados 
homens e mulheres e todos vão pelas ruas rezando 
e cantando ao Senhor, o que se deveria fazer so
mente dentro dos templos .. . " 

Estas eram e não outras de maior calibre as acu
sações dos seus detractores .. . 

O Santo Padre chamou Filipe ... Ele apressou-se 
a ir prostrar-se aos seus pés .. . e o próprio Papa ficou 
altamente edificado com aquela vida de virtude, de 
humildade e de cega obediência já que estava dis
posto a deixar tudo isto se fosse essa a vontade do 
Santo Padre ... 

CARDEAL?! 

Amava as crianças e jogava com elas como qual
quer outro rapaz. Isto não o podiam suportar alguns 
emproados monsenhores romanos . . .  

-Mas não vê que o incomodam, que o vão tornar 
louco com tanta gritaria? 

-Contanto que não ofendam a Deus podem cor
tar toda a lenha que quiserem nas minhas costas, 
respondia a todos os que, como os Apóstolos, não 
deixavam que as crianças se aproximassem dele. 

A uma senhora que lhe perguntou se podia usar 
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sapatos de tacão alto para parecer mais alta, res
pondeu: 

-11Use-os, minha filha, use-os mas tenha cuidado 
para não cair.11 

Padre Filipe sempre gozou de bom humor e que
ria que também desfrutassem dele todos os que o 
rodeavam ... Sabia muito bem que a alegria é a nota 
característica do cristão e que um santo triste é um 
triste santo. 

Ele queria ser um santo alegre, cheio de gozo es
piritual. 

Filipe de Néri tratava com toda a espécie de pes
soas. Para ele não havia distinção entre ricos e po
bres ... 

Passava longos momentos de animada conversa 
espiritual com estes homens que depois seriam como 
ele inscritos no Catálogo dos Santos: São Carlos 
Borromeu, São Camilo de Lélis, Santo Inácio de 
Loiola, São Félix de Cantalício. 

O Papa quis premiar tanto zelo apostólico e ofe
receu-lhe várias vezes o capelo cardinalício ... Com 
grande humildade recusou-o e pediu encarecida
mente ao Santo Padre que o desse a uma pessoa 
mais digna . .. 

Ele não se sentiria à vontade vestido com aque
les capissaios ... 
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DE ONDE LHE VINHA A FORTALEZA? 

-Padre Filipe, você está muito magro. Tome este 
alimento que lhe fará bem. 

- Não filho, não, se comer muito, vou engordar 
demasiado. Todos os dias andava pelas ruas de Roma 
mais magricela e extenuado ... 

Era normal uma vez que o seu dia começava muito 
antes do dos outros. 

Várias horas antes de amanhecer levantava-se 
para se entregar à oração. Era dela que tirava força 
para levar por diante tantos trabalhos e provas que 
chegavam de uns e de outros ... 

O próprio Mestre já o tinha recordado: 
-"Pedi e recebereis ... Chamai e abrir-se-vos-á ... 

Buscai e encontrareis ... " 

Filipe sabia muito bem que sem oração não há vida 
e pelo contrário embora haja muitas coisas e se faça 
muito barulho se não está tudo fundamentado numa 
profunda vida de oração e de entrega ao Senhor ... tudo 
o resto vale muito pouco e depressa se desmorona .. 

Onde mais desfrutava Filipe a alegria espiritual 
era na celebração da Santa Missa. Preparava este 
acto com carinho e, às vezes, levava-lhe várias ho
ras. Quando pegava nas sagradas espécies nas suas 
mãos ... ficava extasiado ... 
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Onde o P. Fnipe desfrutava de mais alegria espiritual era na cele
bração da Santa Missa. 
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Era frequente o ajudante deixá-lo só e voltar duas 
horas depois e encontrá-lo ainda arrebatado em êx
tase e elevado quase um metro do solo ... 

Apesar de nunca se ter afastado do bom cami
nho, nem sequer na juventude ... não cessava de cho
rar os seus pecados. Dificilmente se encontrará um 
santo que tenha gozado tanto do dom das lágrimas 
como ele ... 

"Senhor, acautelai-vos de mim, dizia-lhe em fer
vorosos colóquios. Se não me sustentais bem com a 
vossa graça, eu posso atraiçoar-vos hoje mesmo e 
ser o maior pecador do mundo''. 

HÁ QUE MORRER 

Aquele corpo ia-se debilitando aos poucos. Os 
anos não perdoam a ninguém e Filipe já tinha passa
do a barreira dos oitenta. A sua vida tinha sido sem
pre austera e cheia de trabalhos ... A sua natureza 
não estava disposta a resistir por mais tempo e ... 
cedeu. 

Em "1595 ca iu gravemente doente. 
Algum tempo antes tinha insistido para que o dis

pensassem do governo do Oratório. Por fim escuta
ram-no. Sucedeu-lhe por eleição unânime um gran
de homem, Barónio. Ele já se sentia tranquilo, a obra 
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São Carlos Borromeu administrou-lhe os últimos Sacramentos. 
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de Deus estava em boas mãos. 
-Padre Filipe, deite-se porque está muito fatigado. 
- Sim, sim, o que vós quiserdes, mas ... Senhor: 

Tu na cruz e eu na cama tão bem cuidado, tão bem 
atendido por tantas pessoas que velam pela minha 
pobre pessoa. Por quê, Senhor, não me deixas que 
me pareça um pouco contigo ficando só e abandona
do? Por quê não me envias terríveis dores para cho
rar os meus pecados? 

Vendo que se agravava a doença chamaram São 
Carlos Borromeu que lhe administrou os últimos sa
cramentos recebidos com uma lucidez e humildade 
maravilhosa. 

Com frequência costumava naqueles dias falar 
com os seus amigos acerca da morte e repetia-lhes 
uma e muitas vezes: 

'' É preciso morrer, é preciso morrer". 
Ele estava preparado para dar esse passo ... 
A sua morte foi doce e tranquila ... como tinha sido 

a sua vida ... Tranquila quanto à sua alma, atribulada 
como poucas quanto ao seu corpo. 

Acontece u no dia 26 de Maio de 1595, na 
soleníssima festa do Corpo de Deus. Às seis daque
le florido Maio adormeceu santamente no Senhor por 
Quem tanto tinha trabalhado ao longo e ao largo de 
toda a sua vida ... 
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