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OS MEUS CAMINHOS NÃO SÃO OS VOSSOS 

Estas belas palavras foram ditadas pelo Espírito 
Santo ao Profeta Isaías . .. E quantos desgostos e 
incompreensões se sofrem às vezes por querer me
ter Deus nos nossos estreitos caminhos humanos. 

O pequeno Pedro nasceu numa aldeiazita catalã 
chamada Verdú, que fica encravada no vale de 
Urgel._. Os seus pais, simples lavradores, deram ao 
filho uma singela educação como eles podiam fazer 
na sua aldeiazita. 

Os seus pais eram muito bons cristãos e foi esta 
a melhor herança que deixaram aos três filhos que 
lhes sobreviveram, especialmente ao penúltimo que 
será o nosso protagonista. 

Apesar de serem lavradores e residentes numa 
aldeiazita rural, os vizinhos tinham inveja de Pedro 
porque diziam: 

- Já tem a vida assegurada com o seu tio cónego 
de Solsona_ Irá com ele e, depois de estudar um pou
co, herdará a mozeta canonical . .  _ 

Então era coisa muito comum: tivesses ou não 
vocação alistavam-te no ofício ou carreira do teu tio. 
Herdava-se a carreira ou o ofício como uma quinta 
ou uma parelha de bois . .  _ 

Mas eram outros muito diferentes os caminhos 
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Os sonhos de Pedro Claver são muito diferentes dos da glória 
humana. 
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do Senhor. Será sempre também certo aquele refrão 
que diz: «O homem põe e Deus dispõe ... » 

Os sonhos de Claver são muito diferentes dos da 
glória humana já desde agora. Ele ouviu dizer à sua 
santa mãe e na paróquia que há muitas almas para 
salvar, que nosso Senhor Jesus Cristo deve ser pre
gado a todos . . .  que na América há muitos índios que 
não conhecem nem amam a Jesus . . .  

O ENCONTRO DE DOIS SANTOS 

Como a ideia de salvar almas continuava rodan
do na sua cabeça e ardendo no seu coração, um dia 
abandona a Universidade de Barcelona, onde se en
contra entregue aos estudos literários e de humani
dades, e segue para Tarragona para pedir aos Pa
dres jesuítas que o admitam no noviciado. 

Quando aos vinte anos chega à ilha de Maiorca 
para estudar filosofia, ao entrar no convento, realiza
-se um maravilhoso prodígio: 

Ao cruzar a soleira da porta, o Irmão Porteiro, um 
venerável ancião que nunca tinha visto aquele jovem, 
lança-se a seus pés e beija-os com grande afecto . . .  
Perante este gesto, envergonhado, o jovem estudan
te faz outro tanto . .. 

- Quem era aquele velho lrmãozinho? 
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Afonso Rodr;gues lançou-se aos pés daquele jovem e be;jou-os . . .  
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- Um segoviano que estava ali há mais de qua
renta anos abrindo e fechando a porta a todos os 
estudantes e tendo mais paciência com eles que o 
santo Job bíblico. 

- Que tinha acontecido? 
O ancião porteiro, Santo Afonso Rodrigues, tinha 

tido uma revelação, uns dias antes, do que acontece
ria àquele jovem quando fosse maior . . .  Viu que no céu 
havia um riquíssimo trono reservado para Claver e 
ouviu uma voz que lhe dizia: 

- « Este trono está reservado para Pedro Claver 
porque nas Índias terá que padecer muito por minha 
causa» .. . 

RUMO À AMÉRICA 

Enquanto escrevemos isto vem-nos à mente a vida 
de outro grande jesuíta que, com igual insistência, 
pedia a Santo Inácio de Loiola que o enviasse para 
as Índias ou para o Japão . . .  e quando tudo saiu ao 
contrário do que estava previsto e vê realizados os 
seus desejos, diz-lhe Inácio, como tão lindamente dei
xou escrito o poeta Péman 

Agora, sim, Xavier querido, 
Que pode no teu coração, 
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Se a glória de Deus vos preocupa, ide, ide para as Índias. 

8 -

1 
1 
1 

Estourar essa ambição 
Que tanto te hei corrigido 
Já não é a água que desfeita, 
Se despenha no barranco, 
Já vai ao seu objecto direita, 
Como vai a própria flecha 
Sobre os ventos para o alvo. 

Contudo ressoavam frescas na sua memória as 
palavras que lhe repetia o Irmão Afonso Maria: 

« Irmão caríssimo: Que campo imensamente vas
to se abre ao vosso zelo! Se a glória de Deus vos 
preocupa, ide, ide para as Índias. Se amais a Jesus 
Cristo, cruzai os mares e recolhei o sangue santíssimo 
que por ali se encontra derramado». 

Pedro Claver pede uma e muitas vezes ao Padre 
Provincial permissão para ir para as Índias. Ele so
nha com correrias apostólicas, com as dificuldades 
que o esperam, talvez até com o martírio. Mas ele 
próprio pensa que não é digno de tanta honra e con
tenta-se com ensinar o evangelho, ajudar os mais 
pobres e, o que ainda ignora, ser escravo dos escra
vos. 

Um dia o Padre Provincial escreve-lhe: 
- « Durante muito tempo não dei ouvidos às suas 

ardentes petições. Por fim não posso resistir a tão 
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Um dia encontrou-se com um mercado de negros. 
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fervorosos desejos e, por isso mesmo, comunico a 
Vossa Reverência que deve partir para a América 
quanto antes» . . .  

No mês de Abril de 161 O, cheio de fervor e carre
gado de sonhos no seu coração, sulca os mares . . .  

UM DIA ... 

Um dia e outro dia ao chegar Pedro a Cartagena 
das Índias, a Bogotá e a Tunja, que serão as três cida
des mais santificadas com o seu ardente apostolado, 
encontrou cenas macabras que jamais teria querido 
presenciar e que agora nos parecem incríveis . . .  A 
pena resiste a escrever com cores reais tanta brutali
dade e crueldade . . .  

Era a venda de negros e a s  iníquas calamidades 
que eles sofriam mesmo da parte de pessoas que se 
diziam civilizadas e inclusivamente cristãs . .. Eram 
comuns então essas cenas e não chamavam a aten
ção como agora . . .  Passando um dia pelas ruas de 
Cartagena das Índias encontrou-se com um merca
do de negros: 

- «Quanto me dá por esta negrita, Padre? . .. Goza 
de boa saúde, tem muita força. 

A julgar pelos dentes deve ter uns vinte anos. Pode 
ajudá-los muito lá no convento. Vendo-a por 200 
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piastras. Você poderá vendê-la com facilidade por 
500» ". 

O jovem jesuíta passa ao lado. Mais à frente, ou
tra cena macabra. 

- «Veja, veja, padre, como este rapaz é hábil para 
os trabalhos do campo» - e, ao mesmo tempo, dava
-lhe terríveis chicotadas para que ele corresse e de
monstrasse diante do possível comprador que esta
va em forma e que bem valia aquelas moedas de ouro 
que pedia por ele ... 

Pedro, recém-chegado, pensava no que poderia 
fazer para atalhar tanto mal. A tarefa não era fácil 
pórque isto era permitido por lei. A única coisa que 
podia fazer era procurar ajudá-los dentro das suas 
possibilidades e ir mentalizando os outros de que;tam
bém eles eram seres humanos resgatados por Jesus 
Cristo como todos os brancos. 

ESCRAVO DOS ESCRAVOS 

Os escravos eram todos negros trazidos da Áfri
ca para trabalhar os campos das Índias descobertas, 
como se fossem burros de carga . .. Chegavam bar
cos cheios destes pobres homens tratados durante a 
viagem muito pior do que se trata o gado e por isso 
eram muitos - talvez a terça parte dos que tinham 
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O Senhor tinha enviado o jovem sacerdote para minorar o sofri
mento dos escravos. 
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saído da África - os que não resistiam aos duros tra
balhos da travessia e eram lançados ao mar .. . 

Por outra parte, que mais lhes importava? Não 
tinham a esperança de serem mais bem tratados 
quando chegassem às Índias ... 

O Senhor tinha enviado um jovem sacerdote es
panhol para minorar em parte tanto mal e pelo me
nos para mentalizar os cristãos que aquilo devia aca
bar e que era preciso tratar a todos como irmãos por
que todos somos iguais e por todos morreu nosso 
Senhor Jesus Cristo . .. libertando-nos das nossas es
cravidões. Desde que Cristo ressuscitou absorveu 
todas as escravidões e todos somos livres e filhos de 
Deus. 

Pedro Claver estava plenamente convencido dis
to quando se ordenou sacerdote no dia 20 de Março 
de 1616 .. . Seis anos depois, fez este voto que escre
veu num simples papelito amarelo mas que sobretu
do esculpiu no seu grande coração: 

- «Pedro Claver, escravo para sempre dos etíopes, 
isto é: dos negros». 

As cenas que ele tinha presenciado atónito e sem 
poder remediar, agora queria ele vivê-las na própria 
carne e tornar menos penosas as cruzes daqueles 
pobrezitos negros . .. 
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PADRE, QUANTOS ESCRAVOS BAPTIZOU? 

A vida de Claver desde que chegou às Índias foi 
esta: procurar a dor e o desprezo para poder reme
diar o que podia . . .  

Conhecia bem todos os lugares onde guardavam 
os pobres escravos para serem vendidos. Ali acudia 
ele carregado com o que podia recolher entre as pes
soas. 

- Por favor, não me dá alguma coisa para os po
bres escravos? 

Oiça, boa senhora, não terá alguma sobra de co
mida ou de roupa de que já não precise para os meus 
pobres escravos? 

- Olhe, Senhor, eu lhe darei algo, se puder con
seguir, para que Você não trate assim estes pobres 
negros porque também eles são filhos de Deus . . .  

Com certa frequência recebia impropérios e maus 
tratos porque alguns pensavam que o Padre Claver 
se metia onde não era chamado e que, agindo as
sim, abria os olhos aos pobres escravos e eles já não 
queriam trabalhar . . .  

Quando se apercebia de que chegava um barco 
carregado de escravos dirigia-se para lá a toda a pres
sa levando um carregamento de quanto tinha podido 
recolher: alimentação, roupas, remédios . . .  e, sobre-
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Irmão Nicolau, segundo as minhas contas, baptizei mais de 
300.000 escravos. 
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tudo, um grande carinho e um enorme amor que só 
podia proceder de alguém que tinha Cristo . . .  

O Irmão Nicolau passou com ele 22 anos acom
panhando-o em todas as correrias. Ele podia ter es
crito uma maravilhosa obra dos trabalhos que Pedro 
Claver teve de passar pelos seus escravos ... Um dia 
perguntou-lhe: 

- Padre Claver, quantos escravos negros pensa 
que tenha baptizado? 

- «Irmão Nicolau, segundo as minhas contas, mais 
de 300.000». 

IA COM ELE 

Eu creio que todos os santos foram consequentes 
com a sua vida. Eles costumavam levar à prática, a 
imitação de Jesus, o mesmo que pregavam aos ou
tros. O Mestre ensinou-nos: antes agir que ensinar. 

Pedro Claver propôs-se, ao chegar às Índias, uma 
missão que já lhe tinha preconizado o santo lrmãozi
nho Porteiro de Maiorca: ajudar os pobres escravos e 
mediante esta ajuda, salvar as suas almas, sem se 
preocupar com as muitas dificuldades que para levar 
avante a sua missão teria de padecer . . .  

Assim passava ele por aquelas ruas e caminhos 
do Novo Mundo. Na mão levava um bastão que ter-
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Na mão levava um bastão, que terminava em forma de cruz, e ao 
peito um crucifixo. 
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minava em forma de cruz (algo assim como a cruz 
que leva o Papa nas procissões). Ao peito levava um 
crucifixo de bronze e, às costas, um grande alforge 
quase sempre cheio das mais variadas coisas: ali
mentos, roupas, remédios, utensílios, etc. Tudo aqui
lo que sabia poder ser útil para os seus pobrezinhos 
escravos. Também levava água benta para os bapti
zar . . .  

Por uma espécie de escravos sentia uma predi
lecção especial. Por aqueles que eram abandonados 
no campo, em qualquer gruta, para que fossem ali
mento dos animais porque já não serviam para nada 
para os seus donos ... 

Percorria os campos e quando encontrava algum 
destes tomava-o sob o seu especial cuidado, leva
-lhe alimento e roupa . . .  e ele próprio o curava e aten
dia. Não faltaram ocasiões em que não podendo le
vá-lo a nenhum dos lugares onde os recolhia, abri
gou-o na sua própria casa, embora soubesse que 
seria mal interpretado .. . 

O ESPANHOL JUSTIÇADO 

A Pedro Claver não lhe importava a cor, a religião 
ou a nacionalidade . .. Eram filhos de Deus e isso é que 
era o mais importante. A eles, aos que sofriam era a 
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quem devia ajudar ... 
Os primeiros eram eles. Uns interpretavam-no de 

uma maneira, outros de outra. A ele isso não lhe im
portava. O que lhe importava era que fosse para mai
or glória de Deus e salvação das almas e, se pudes
se também, dos corpos ... Tudo o resto não lhe tirava 
a paz da alma dissessem o que dissessem rías suas 
costas, ou até diante dele, mesmo procurando intimi
dá-lo ou desanimá-lo no seu apostolado . .. Gozava, 
graças a Deus, de gra nde independência. 

Um espanhol foi acusado e condenado à morte 
por cunhar uma moeda falsa. Pediu como graça final 
que o Padre Claver o acompanhasse na hora da 
morte. O Padre Pedro Claver estava junto da forca 
quando ele ia ser enforcado. Mas estando levantado 
no alto, rompeu-se a corda e o réu caiu no solo. Pedro 
Claver correu a auxiliá-lo, tomou-o nos seus braços e 
tratou-o com grande afecto. Alguns clérigos legalistas 
que havia ali e se deram conta do acontecido disse
ram que isso era favorecer o crime e que, por isso, 
incorria nas censuras eclesiásticas. A eles respon
deu com firmeza evangélica o Padre Claver: 

- «Que me importa cair nessas censuras se com 
isto salvo a sua alma!» 

Não conhecia a mediocridade, a maledicência 
nem os respeitos humanos. Interessavam-lhe as ai-
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Rompeu-se a corda e o réu caiu no solo. 
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mas, e quanto mais simples e humildes, tanto me
lhor. 

NÃO, NÃO, PRIME IRO SÃO OS 
ME US NEGROS 

A virtude do Padre Claver era normal que se fi
zesse notar por mais que procurasse encobri-la. E 
embora fossem muito os seus detractores eram mui
tos mais os admiradores. 

As damas e cavalheiros mais distintos da cidade, 
que queriam viver melhor a vida cristã, recorriam a 
ele para pedir-lhe conselho e para lhe implorar que 
fosse o seu director espiritual. 

Era frequente esta cena. Encontrava-se na igreja 
confessando e a maior parte dos penitentes eram 
negros e pobres. Às vezes aparecia alguma dama ou 
cavalheiro vaidoso e pedia que os atendesse de con
fissão ao que o Padre Pedro respondia: 

- «Sim, sim, mas não esqueçam que eu sou con
fessor de negros». 

- Mas, Padre, insistiam, não nos poderia escutar 
antes a nós e noutro lugar aparte? 

- Ah, não, não. Antes estão os negros. Quando 
terminar, atendê-lo-ei. A não ser que queiram pôr-se 
na fila como os outros . . . E quanto a ouvir as vossas 
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Não! Não! Antes estão os negros. 
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confissões noutra parte, não, não. Como os negros, 
todos na igreja. 

Não faltaram algumas damas que imaginavam que 
já faziam bastante em visitar o Senhor na igreja e, de 
quando em quando, entregar o que lhes sobrava para 
os pobres do P. Claver. Recorreram a ele para que 
não permitisse a entrada dos negros na Basílica por
que diziam que deixavam um mau odor na casa de 
Deus. O Padre Claver respondeu-lhes: 

- «A Casa de Deus é para todos os homens e 
eles são iguais aos outros. Os meus negros foram 
lavados com o sangue de Jesus Cristo e são filhos 
de Deus do mesmo modo que todas vós». 

ATÉ QUANDO, PADRE? 

Padre Pedro sabia muito bem que o corpo preci
sa de estar bem atado todos os dias da nossa vida, 
caso contrário é fácil que ele nos monte e faça das 
suas .. . 

Por isso, o Padre Claver aproveitava todas as oca
siões que se lhe ofereciam para o castigar e subjugá
-lo seguindo o sábio conselho de S. Paulo que dizia: 

- "Castigo o meu corpo e reduzo-o à servidão e 
completo no meu corpo o que falta à Paixão de 
Cristo". 
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A grande caridade do P. Pedro Claver manifestava-se para com os 
doentes, pobres e necessitados. 
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Também aceitava com alegria todas as afrontas e 
chacotas que faziam dele por causa desta entrega sem 
medida a favor daqueles que os outros desprezavam. 

Certo dia o P. Claver dava a sua opinião sobre um 
problema que se discutia na comunidade. Um dos 
padres, no calor da disputa, chegou a dizer-lhe com 
pouca caridade e muito maus modos: 

- «Não se meta em Teologia, P. Claver, pois mal 
sabe latim. Ocupe-se dos negros que com isso já tem 
bastante que fazer». 

A grande caridade que tinha o Padre Claver para 
com os outros, sobretudo para com os mais pobres e 
necessitados, convertia-se em dureza para consigo 
mesmo. 

Conta uma testemunha que o viam macerar bar
baramente o seu corpo e que andava cheio de cilícios 
«desde os dedos dos pés até ao pescoço». 

O Irmão Lomparte disse-lhe um dia: 
- «Que é isso, Padre? Até quando há-de ter amar

rado o burrito?» 
- «Até à morte, Irmão» - limitou-se ele a respon

der». 
Aquele burrito não era outro senão o seu próprio 

corpo ... Assim o chamava S. Francisco de Assis e o 
chamaram muitos outros santos. É preciso morrer 
lutando contra ele. 
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A PROVA SUPREMA 

O Senhor normalmente permite que os seus elei
tos experimentem todas as provas de dor antes de 
morrer .. . A Pedro Claver tinham-no acompanhado 
durante toda a sua vida duríssimas provas mas ain
da lhe faltavam as mais fortes. 

Seria a prova do abandono. 
Chegou com um dos barcos de escravos a cólera 

e, entre os atingidos, um foi o Padre Claver, como 
fruto da sua grande caridade para com os pobres e 
empestados. 

O Irmão Nicolau conta este facto: 
- «Acompanhei em certa ocasião o P. Claver a 

uma enferma que exalava um cheiro insuportável. A 
mim revoltou-se-me o estômago e estava prestes a 
desmaiar. O Padre disse-me: 

- Retire-se, Irmão. E vi que o santo Padre Claver 
punha os lábios nas chagas asquerosas da pobre 
escrava negra ... Aquele homem era um santo e um 
herói ao mesmo tempo». 

Embora não tivesse morrido por causa da cólera, 
ficou paralítico e assim viveu ainda durante quatro 
anos numa cadeira de rodas atendido apenas por um 
escravo negro chamado Manuel. 

Permissões de Deus!. .. Todos o abandonaram e 
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O P. Claver ficou numa cadeira de rodas e era assistido por um 
escravo negro chamado Manuel. 
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as dores mais atrozes atormentaram-lhe a carne. 
Aquilo era insuportável. 

Quando tudo se lançava contra ele: abandono, 
dores . . .  ele tudo aceitava com grande alegria. 

A PART IR DE HOJE ÉS L IVRE 

Quando tiveram conhecimento da morte do San
to Padre Claver todos correram a visitá-lo. Todos que
riam vê-lo. Todos desejavam tocar no seu corpo com 
algum objecto piedoso que já veneravam como relí
quia. 

Sobretudo os negros choravam a perda irreparável 
do seu Padre bondoso e caritativo e perguntavam-se: 

- Quem nos defenderá agora? . . .  Morreu a nossa 
última esperança. Que vele por nós do alto dos céus. 

No mesmo dia 8 de Setembro de 1 654, D. Isabel 
de Urbina, digna senhora da nobreza de Cartagena, 
disse à sua escrava Margarida - jovem negra de Cabo 
Verde e que era muito querida pelo Padre Claver por
que o ajudava a preparar os alimentos na cozinha 
para os seus pobres doentes - cheia de alegria e 
como que inspirada pela acção milagrosa daquele 
santo que acabava de morrer: 

- «Margarida, a partir de hoje, és livre. O Padre 
Claver inspirou-me a dar-te a liberdade. A partir de 
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agora podes fazer o que quiseres: ou regressar à tua 
terra ou ficar comigo, mas não como escrava mas 
como f ilha e irmã». 

Era a última graça que oferecia aos seus pobres 
negros escravos aqu€1e homem que durante os lon
gos quarenta anos que passou trabalhando por eles 
não teve outra obsessão além desta: dar-lhes a liber
dade, tratá-los como seres humanos, salvar-lhes as 
almas. 

Hoje, mais de três séculos após a sua morte, é 
tido como um dos santos mais queridos e venerados 
em toda a América. Todos os anos, diante do seu 
corpo, que se conserva em Cartagena da Colômbia, 
passam mais de cem mil peregrinos para lhe dar gra
ças e pedir a sua poderosa intercessão. 
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