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QUATRO IRMÃOS SANTOS 

Ao palácio do Governador de Cartagena, Seve
riano, Duque também do departamento, chegam no
tícias pouco agradáveis. 

Diz-se que chegou o heresiarca Justiniano e que 
vai semeando a maldade por toda a parte .. . 

O Governador toma a família e dirige-se para 
Sevilha com a esposa Túrtura e os quatro filhos: Lean
dro, Fulgêncio, Florentina e lsidoro. 

Ao chegar a Sevilha depressa chamaram a aten
ção, como o tinham feito em Cartagena pelas virtu
des exemplares de uma família tão unida e tão vir
tuosa. 

Não eram fáceis aqueles tempos, como o não são 
os que agora vivemos, mas os seus pais foram sem
pre fiéis à herança recebida dos antepassados que 
procuraram transmitir aos filhos. 

Não é muito frequente que todos os membros de 
uma família sejam tão virtuosos como estes filhos de 
Severiano e Túrtura e que a Igreja os tenha inscrito 
no catálogo dos santos. 

É uma grande verdade que a primeira educação 
vem dos pais e que são eles os que devem dar o 
impulso que durante toda a vida viverão os filhos. Tal
vez, depois, por influência dos amigos, dos estudos 
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Era uma famma feliz com quatro filhos: Leandro, Fulgêncio, 
Florentina e /sidoro •. 

e do ambiente .. . se afastem da fé . .. Mas se os fun
damentos foram sólidos e o exemplo mais ainda que 
as palavras que receberam dos seus pais . . .  passados 
estes anos tontos da juventude . .. depois costumam 
voltar a quanto aprenderam na meninice. 

Era maravilhoso contemplar aquela família em que 
reinava a caridade, o amor e o serviço de uns para 
com os outros. Parecia que, como a Família de 
Nazaré, todos se afadigavam por tornar felizes os ou
tros. 

Pensemos no testemunho que seriam para todos 
os que tratavam com eles e que eram, na maior par
te, pagãos . . .  

NO PARAPEITO DE UM POÇO 

O menino lsidoro, o mais pequeno dos quatro fi
lhos, com que o Senhor tinha abençoado aquele lar 
cristão . . .  era um menino muito esperto e vivaço. Era 
atento, serviçal, alegre ... e sempre disposto a fazer 
o bem aos outros.

Aprendeu as primeiras letras com um Mestre muito 
avantajado na ciência e na virtude . .. 

E . . . - coisas da vida que podem servir de grande 
ensinamento para os jovens estudantes de todos os 
tempos! - ele não gostava muito de estudar porque 
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Como?! Esta corda mole consegue 
abrir sulcos nesta pedra dura?! 

supunha sacrifício, não se concentrava, estava a pen
sar em outras coisas enquanto tinha os livros diante 
dos olhos. 

- "Isto não é para mim. Dedicar-me-ei a outros 
trabalhos porque não me sinto inclinado para os es
tudos . . .  Podem fazer-se muitas outras coisas na 
vida!" 

Enquanto estava imerso nestes pensamentos fa
zendo o caminho da escola para casa, parou à beira 
de um poço. Ali se sentou e se encontrava medita
bundo sem saber que caminho tomar quando se apro
ximou do parapeito do poço e um luminoso pensa
mento lhe veio à cabeça: 

- Como?! "Esta corda grossa passa por esta pe
dra tão dura como o ferro e, apesar de a corda ser 
tão mole, ao passar milhares e milhares de vezes, 
chegou a fazer estas fendas na pedra. Pois . . .  se a 
corda de esparto é capaz de fazer isto na pedra dura, 
não poderia eu fazer algo parecido com a minha me
mória e inteligência nos estudos que não me entram, 
se for perseverante neles?!" 

Regressou a casa e prometeu aos pais e ao irmão 
mais velho, Leandro, que, dali em diante, procuraria 
estudar com afinco e ser um bom estudante. 

Foi fiel à sua promessa. Colocou-se às ordens do 
irmão Leandro, que era bastante mais velho que ele, 
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Os pais foram os seus melhores educadores ... 
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e sob a sua direcção e guia, chegou a ser o "luminar 

mais famoso do seu século e um dos génios mai
ores da humanidade". 

BONS EDUCADORES 

Já, desde criança, se esperava algo de grande 
daquele benjamim da família de Severiano e Túrtura. 
Viam-se nele rasgos que não se tinham observado 
nos três irmãozinhos que o tinham precedido. 

Os pais foram os seus melhores educadores. Eis 
um facto prodigioso que se conta de lsidoro quando 
ainda estava no bercito. 

A criada deixou-o no jardim junto de umas flores e 
foi fazer qualquer coisa. O pai, sem saber do que se 
passava, desde a sua janela, viu que daquele local 
subiam e desciam muitas abelhas fazendo uns movi
mentos um tanto esquisitos. Chamou um dos criados 
e, em sua companhia, os dois aproximaram-se para 
observar. Ficaram verdadeiramente admirados ao con
templar aquelas abelhas - era um numeroso enxame 
- que saíam e entravam da boquita de lsidoro que 
estava no berço. Pensaram o pior, que o tinham sufo
cado. Mas a sua admiração subiu ao máximo ao ver 
que não lhe tinham feito nenhum dano mas que até, 
lhe tinham feito um favo de delicioso mel na boquita . .. 
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Aquele prodígio correu imediatamente de boca em 
boca e todos começaram a pensar que aquilo seria 
algum sinal de aquele menino havia de ser grande 
no futuro. Chegaria a ser um grande luzeiro para toda 
a Igreja e o sal vador da cul tura romana no mundo 
anglo-saxón ico. 

Mas quem mais influiu na sua formação foi, sem 
dúvida nenhuma, o irmão Leandro que tinha o dobro 
da idade dele. Ele dedicou-se em cheio a esta magna 
empresa de forjar a mente e o coração do irmão mais 
pequeno nas ciências que então se estudavam: gre
go, hebraico, latim, astronomia e cultura em geral. . .  

Era um tanto duro e exigente com ele porque sa
bia que lsidoro áspirava a ser monge no dia de ama
nhã e devia forjar para tal a alma e a inteligência. 

SÃO LEANDRO 

Foi o mais velho dos irmãos de lsidoro. Ele pró
prio merecia uma grande biografia porque a sua vida 
é muito exemplar e ainda hoje a sua mensagem tem 
plena actualidade. 

Nasceu em Cartagena antes de 530. Desde pe
quenino gostou da oratória e nela fez tais progressos 
que se tornou um autêntico portento. Lutou para de
fender a ortodoxia da fé contra os hereges que, nesse 
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/ 
São Leandro lutou pela defesa da ortodoxia 

e converteu Recaredo e, com ele, toda a Espanha visigoda. 
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iempo do arianismo, tantos esiragos faziam na Igreja. 
Teve a enorme consolação de ver a conversão 

dos visigodos ao cristianismo depois do martírio do 
filho do rei, Sanio Hermenegildo. 

O jovem Leandro, vendo que o mundo não era 
para si e que o Senhor o chamava a uma vida de 
maior entrega, retirou-se para o mosteiro abraçando 
a vida religiosa na Ordem de S. Bento que enião flo
rescia em ciência e santidade. 

No ano de 579 o clero e povo de Sevilha acla
mou-o como seu Arcebispo e viu-se obrigad.o a aban
donar a pacífica morada do mosieiro. 

Entregou-se em cheio à evangelização e à luta 
contra a heresia. Mas o rei Leovigildo fez mais caso 
dos hereges que da verdade que lhe pregava Lean
dro e acabou por desterrá-l o para longe da sua sede 
de Sevilha dando a morte ao filho Hermenegildo. 

Pouco depois Leovigildo começou a reconside
rar .. . e mandou chamar Leandro e a sua família que 
tinha desterrado e, antes de morrer, o rei recomen
dou ao Arcebispo Leandro que cuidasse do seu filho 
Recaredo 

Este converteu-se á fé e com ele toda a Espanha 
visigoda. 

Leandro escreveu vários tratados cheios de sa
bedoria. 
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Admirável foi o que escreveu à sua irmã Florentina ' 

que era superiora de um mosteiro, e muitos outros 
tratados para defender a fé. 

SANTOS FULGÊNCIO E FLORENTINA 

A Igreja celebra a festa de S. Fulgêncio no dia 14 
de Janeiro como Bispo de Ecija. 

Era o segundo filho de Severiano e Túrtura. Des
de criança,chamou a atenção pelo seu carácter bon
doso e aprazível. 

Ainda muito jovem pediu aos pais para ingressar 
na Ordem beneditina: 

- "Meu pai, disse um dia a seu bom pai já resi
dente em Sevilha, o Senhor pede-me, desde há al
gum tempo, que o sirva com maior fidelidade e en
trega e para isso vendo que o mundo não é para mim 
nem eu para o mundo, peço a sua bênção para po
der abraçar a vida monástica . . .  " 

- " Meu filho, se essa é a vontade do Senhor e os 
teus desejos bem meditados, não serei eu que me 
vou opor às tuas justas pretensões manifestadas pelo 
Deus a quem devemos tudo quanto somos". 

Foi abade do mosteiro onde praticou toda a espé
cie de virtudes. Mas, encontrando-se vaga a sede de 
Ecija, foi ele o eleito para dirigir aquela diocese. 
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Muito trabalhou pela purificação da fé de quantos 
queriam manchá-la. Entregou-se sobretudo à prega
ção da palavra do Senhor, o que fazia sem nunca se 
cansar. 

SANTA FLORENTINA. Foi a única mulher entre 
aqueles filhos santos. Também ela, atraída pelas vir
tudes de seus irmãos, abraçou a vida religiosa e che
gou a ser abadessa do mosteiro. Teve a grande ale
gria de ser o próprio irmão Leandro, já arcebispo de 
Sevilha, a dar-lhe o véu de Virgem do Senhor. 

A ela dedicou um precioso tratado que intitulou: 
Instituição das Virgens e Desprezo do Mundo. Nele 
escreveu coisas maravilhosas sobre a vida consa
grada que ainda hoje têm plena vigência. 

SANTO ISI DORO MONGE 

São Leandro, irmão de Santo lsidoro, percorre 
quase toda a Península para defender e pregar a 
doutrina de Jesus Cristo que é atacada pelos here
ges arianos patrocinados pelo próprio rei Leovigildo. 

Leandro e Fulgêncio são desterrados de Sevilha 
para que, longe de onde trabalham e lutam contra o 
erro, este possa espalhar-se sem que ninguém lhe 
coloque dificuldades. 

lsidoro, uns anos antes, vendo as virtudes de seus 
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São Fulgêncio entregou a sua irmã, Santa Florentina, 
o véu de virgem do Senhor. 
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irmãos e a vaidade do mundo, pede a Leandro que o 
admita a formar parte dos seus monges. Embora co
nhecesse a personalidade forte do irmãozinho pois 
tinha-se esforçado por formá-lo na austeridade e na 
observância, teme que a sua débil natureza não pos
sa resistir à dureza daquela vida. 

- "lsidoro, sabes que isto é muito duro? Serás 
capaz de abraçar a regra do nosso Pai São Bento 
sem nenhuma mitigação? Sabes que deves passar 
toda a tua vida renunciando ao mundo e entregue à 
oração, ao trabalho e à mortificação?" 

- "Sim, meu amado irmão, sei tudo isso e assim 
como vós dois e a nossa irmã Florentina podeis, aju
dados pela graça de Deus, eu confio que também a 
mim essa graça não me faltará". 

Vestiu o hábito e entregou-se totalmente àquele 
género de vida de tal modo que quem o via julgava 
que se tratava de um veterano religioso em vez de 
um recém entrado noviço. 

Onde a sua alma encontrava mais alegria era na 
oração e na leitura dos livros sagrados. Estes serão 
no futuro os dois pólos onde se moverá o seu zelo e 
apostolado como evangelizador, como Pastor e como 
formador de tantos e tantos homens ilustres que lhe 
ficarão a dever o que são e o que têm. 
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ABADE DO MOSTEIRO 

Do desterro, para onde tinham sido enviados pelo 
rei Leovigildo os seus irmãos Leandro e Fulgêncio, 
procuravam manter bem alto a moral e a fé do irmão 
mais novo que tinha ficado em Sevilha. 

O irmão mais velho, Leandro, dizia-lhe: 
- "Querido irmão, já sabes que por causa de Je

sus Cristo nos encontramos afastados do nosso lu
gar que agora tu deves ocupar com grande dignida
de. Nunca consintas que o erro te manche. Trabalha 
e luta por Jesus Cristo mesmo que isso te leve ao 
martírio. O Senhor te dará forças suficientes para re
sistires e levares avante a causa que Ele te confiou . . .  " 

lsidoro recebia estas missivas dos seus bons ir
mãos como avisos vindos do céu. Ele entregava-se 
sem tréguas à defesa da fé. Todos temiam a eloquên
cia e a profundeza dos argumentos que aduzia este 
jovem apologeta. Os cristãos de Sevilha e arredores 
sentiam-se orgulhosos de lsidoro. 

Desde o mosteiro continuava também rezando 
pela causa da fé e para que chegasse o dia em que 
os seus irmãos pudessem regressar do desterro para, 
juntamente com eles, trabalhar pela causa de Jesus 
Cristo. 

Apesar da sua juventude eram tantas as virtudes 
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Eram tantas e tão grandes as virtudes de Jsidoro que os monges 
pediram-lhe para orientar os destinos do mosteiro. 
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que viam nele todos os companheiros de vida monacal 
que o elegeram para reger os destinos do mosteiro. 

Se muitas tinham sido as virtudes que floresce
ram nele como monge . .. muitas mais foram as que 
cresceram na sua alma de Pai e Pastor. 

Para isso compôs um Código de Leis que todos 
deviam observar. Costumava dizer-lhes: 

"A renúncia completa de si mesmo, a estabilida
de no mosteiro, a pobreza, a oração litúrgica, a lição 
e o trabalho devem ser os pilares da nossa vida." 

POBREZA E TRABALHO 

Um dia chegou uma ilustre personalidade à Casa 
do primeiro Abade e mais tarde Arcebispo de Sevilha 
e ficou profundamente admirado pela sua pobreza e 
austeridade e perguntou-lhe: 

- Mas, meu Padre, você pode viver assim? Uma 
coisa é a austeridade e pobreza e outra é a falta das 
coisas, até das mais necessárias, para as entregar 
aos pobres. 

"Eles estão mais necessitados que eu - respondeu
· lhe. Contanto que tenha o necessário para vestir-me e 
para não morrer de fome, tudo o resto não me perten
ce. Os pobres são tão donos da Igreja como eu". 

No seu tempo havia muitos abusos inclusivamente 
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Uma ilustre personalidade veio visitar /sidoro e perguntou: 
Mas, Padre, como é possível viver assim tão desprendido de tudo?! 
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na vida religiosa. Uns tinham abundância de tudo 
enquanto outros careciam até do necessário. lsidoro 
deu-se conta disso e de que todo o relaxe na vida 
religiosa começa pela falta de pobreza e formulará 
aquele princípio que chegou até nós: 

-"Tudo quanto adquire o monge adquire-o para o 
mosteiro". 

O princípio assinalado já por S. Bento mas es
quecido por muitos monges do seu tempo, recordá
lo-á, vivê-lo-á e procurará que o pratiquem todos os 
monges que dependem dele: 

- "ORA ET LABORA", "Reza e trabalha". Por ou
tro lado, esta será a obrigação de todos os cristãos e 
inclusivamente de todos os homens. 

O trabalho foi algo que praticou com generosa 
entrega ao longo de toda a vida. Parece quase im
possível como um só homem pôde fazer tantas 
coisas: pregação, governo da abadia e do arcebis
pado, numerosos livros escritos. 

O monge não deve ser gravoso para a sociedade 
mas deve ganhar o pão com o suor do seu rosto. 
Esta foi a obrigação que a todos nos impôs o Senhor 
já no paraíso terrestre. 
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Onde lsidoro encontrava mais alegria 
era na leitura dos livros sagrados. 

OS SEUS AMIGOS: OS LIVROS 

Recordais o facto que sucedeu quando ainda era 
menino e não gostava dos livros, de como mudou ao 
pensar no sulco que deixava uma corda sobre a pe
dra ao passar tantas vezes por ela? 

Pois este homem converter-se-á depois no ho
mem mais versado de todo o seu século e até dos 
séculos posteriores. 

A sua paixão dominante e o seu máximo deleite 
consistirá na leitura de livros que o ajudem a adqui
rir mais cultura para levar os homens a Deus e para 
crescer ele mesmo no verdadeiro amor ao Senhor. 

Tudo quanto podia empregar para si emprega
va-o em adquirir novas obras para a sua biblioteca 
que será uma das maiores e mais completas do seu 
tempo. 

À porta da sua biblioteca escreveu este belo le
treiro tão explicativo para todos nós para que saiba
mos apreciar e distinguir a verdadeira leitura: 

- "Muitas coisas sagradas há aqui e também mui
tas coisas mundanas; se gostas de versos, tens onde 
escolher. Verás prados cheios de espinhos e abun
dância de flores; se os espinhos te assustam, toma 
as rosas". 

Boa lição para nós desde a mais tenra infância. 

- 23 



24 -

A Biblioteca de lsidoro era uma das melhores 
e mais dotadas do seu tempo. 

Há muitos meninos e sobretudo jovens que perde
ram a fé e a inocência, e que até enveredaram por 
maus caminhos quando se deixaram influenciar pe
las más leituras. É preciso seleccionar muito bem o 
que se lê. 

lsidoro devia conhecer os escritos dos hereges 
para atacá-los e condená-los com os seus argumen
tos e sabedoria. Mas isso, para ele, eram espinhos. 
Onde ele se deleitava era na leitura da Sagrada Es
critura. Dela dizia: 

-"A Bíblia é a arca sagrada que guarda as coisas 
antigas e as novas do tesouro do Senhor". 

ARCEBISPO DE SEVILHA 

lsidoro sentiu muito a morte do irmão mais velho 
São Leandro, a quem venerava como pai e mestre, 
já que dos seus lábios tinha aprendido muito de tudo 
o que sabia. 

Certo dia o rei Recaredo apresentou-se na aba
dia acompanhado por todos os grandes do reino e 
perguntou: 

- Está o Padre Abade? Dizei-lhe que o chama o 
rei. 

Depois de se saudarem mutuamente, com gran
de afecto, o monarca - o primeiro rei cristão de Espanha 
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lsidoro era um autêntico Pai e Pastor preocupando-se 
sobretudo com os mais débe;s. 

- comunicou-lhe que devia ocupar a cadeira do Arce
bispado de Sevilha que ficou vaga pela morte do ir
mão Leandro. 

- Majestade - disse-lhe com lágrimas nos olhos-, 
não sou digno de tal posto. Por favor, procure outro 
que tenha as qualidades necessárias para missão 
tão delicada. 

- Não, ninguém melhor que Vós pode fazê-lo. 
Deveis obedecer. Este meu desejo interpreta o que
rer de todos os cristãos desta diocese. 

Teve que obedecer. 
Pouco mudou a sua vida de monge se é que não 

a aumentoú ainda com o trabalho e a responsabilida
de que se tornou maior. 

Bem cedo se deu conta que o mais urgente era 
ajudar a erradicar os males que punham em perigo 
grande parte do clero e dos mosteiros que deixavam 
muito a desejar. 

Para isso celebrou vários Concílios. Foram famo
sos o de Sevilha de 619 e o de Toledo de 633. Nele 
se ditaram, sob a sua autoridade normas que muito 
ajudaram a melhorar os costumes da época. Inclusi
ve atravessaram as fronteiras de Espanha. 

Foi um autêntico Pai e Pastor preocupando-se 
sobretudo com os mais débeis. Ele queria meter no 
coração de todos os seus fiéis um profundo amor à 
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Igreja de Roma e ao Vigário de Jesus Cristo. 
Amamos nós a Igreja de Jesus Cristo e o seu Vi

gário na terra? 

O SEU INFLUXO E SABEDORIA 

É natural que os discípulos, se são agradecidos, 
amem os seus mestres. Um discípulo de Santo lsidoro 
descrevia assim o seu Mestre: 

- "Era um homem extraordinário, tanto pela sua 
beleza varonil como pela sua inteligência; a sua ma
neira de falar tinha tal graça e um encanto tão pro
fundo que causava a admiração de todos os que o 
escutavam, e, embora repetisse sempre as mesmas 
coisas, nunca nos cansávamos de o escutar". 

No ano de 653 celebrou-se o VIII Concílio de 
Toledo. Nele se exaltou Santo lsidoro com estas pa
lavras: 

- "lsidoro é o Doutor mais eminente dos tempos 
novos e a glória mais recente da Igreja Católica". 

O influxo que exerceu nas Igrejas de Espanha, e 
até mesmo fora de Espanha, foi enorme. O seu nome 
era pronunciado por todos com grande respeito e 
admiração. Todos conheciam a sua enorme ciência 
e extraordinária santidade. 

O maior influxo talvez de Santo lsidoro foi o de ter 
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Todos conheciam a sua enorme ciência 
e extraordinária santidade. 
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sabido salvar toda a cultura herdada do povo roma
no e de a ter sabido introduzir no povo germânico e 
visigodo que entrou com força em Espanha. Se não 
tivesse dado com uma figura semelhante à sua ... nin
guém teria podido realizar tal feito. 

Ele foi também quem ajudou a conversão dos ju
deus e para isso escreveu uma obra sobre a maneira 
de os tratar quando se convertiam. 

Foi um escritor fecundíssimo de obras imortais 
que chegaram até nós. A mais famosa de todas é, 
sem dúvida, a chamada ETIMOLOGIAS que é for
mada por vinte livros e descobre numa espécie de 
magna Enciclopédia a sabedoria e o engenho do 
seu autor. 

Reformou a liturgia na Missa e no Ofício Divino 
numa reforma que tomou o seu nome. 

AINDA HOJE FLAMEJA O SEU ESPÍRITO 

"O século de Santo lsidoro" "O Padre que mais influiu 
na formação de Espanha e na gu arda dos valores da cul
tura romana". 

Aquele grande homem que se chamou lsidoro podia 
dize r como o Apóstolo: "combati o bom combate ... estou 
a termin ar a minha carreira ... " 

Os anos e os achaques caíram-lhe em cima e aquele 
poço de ciência e de virtude, aquele fecundo escritor e 
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Imagem de Santo lsidoro, padroeiro da paróquia de Romariz (S. M. Feira), 
que se venera na Igreja Matriz da mesma paróquia. - (Foto - José Augusto) 
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defensor da ciência e da culiura, aquele cantor da Igreja 
e da sua Pátria, Espanha, que amou e defendeu com to
das as forças ... aproximava-se do fim dos seus dias e por 
isso quis dar um testemunho maravilhoso. 

Mandou chamar dois bispos seus amigos, Epárcio e 
João, e quis despedir-se de todos os fiéis numa cerimónia 
emocionante. Fez-se transportar para a igreja de S. Vi
cenie. 

Pediu que o colocassem num lugar visível para todo o 
povo que enchia literalmente a igreja. Mandou que lhe 
rapassem a cabeça e que a cobrissem de cinza. Despo
jou-se das vestes de arcebispo ... encheu o corpo de cílios 
e fez esta oração: 

-"Senhor, Tu que perdoas a todos os homens que se 
aproximam de ti humilhados, que perdoaste ao publicano 
que batia no peito, tu que devolveste a vida a Lázaro qua
tro dias depois de morto, escuta, Te peço, agora a minha 
confissão e afasta os meus muitíssimos pecados dos teus 
olhos. Lembra-Te, Senhor, que para mim, pobre pecador, 
e para outros como eu, e não para os justos, puseste na 
tua Igreja o sacramento do perdão. E pediu aos bispos ali 
presentes que lhe dessem a absolvição. Pediu perdão a 
todos os assistentes e mandou que dessem tudo quanto 
possuía aos pobres. Todos choravam emocionados. 

No dia 4 de Abril de 636 partia para o céu a receber o 
prémio de uma vida santa. 

Dante, na Divina Comédia, viu no Paraíso o espírito 
de lsidoro a "flamejar como uma brasa". 
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