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A SUA MÃE OUVE "LATIDOS DE UM MASTIM" 

Estamos em Valência, na cidade de "encantos" 
pelas flores e pelos capuzes, pelos jardins e muralhas, 
pelos guerreiros, pelas igrejas e conventos, pela sua 
Virgem dos Desamparados, pelos seus santos tão 
singulares como S. Vicente Ferrer (1350-1419) e S. 
Luís Beltrão (1526-1581), baptizados na mesma igreja 
paroquial de Santo Estêvão. 

Jaime, o Conquistador acaba de entrar vitorioso. O 
seu juramento é fazer de Valência uma cidade grande, 
imortal, culta e bela, com a beleza da fé, que vem do 
céu e para o céu leva. Para isso funda o Convento de 
S. Domingos dos Frades Pregadores com cátedras e 
púlpitos para anunciar a verdade. 

Ali acorrem, assiduamente, os pais de uma criança 
que vai nascer e se chamará Vicente. Dele receberão 
a fé e o nome milhares e milhares de valencianos e 
espanhóis, como os de Mondragón, que, após o bapti
zado do primogénito, Vicente, lhe farão dar uma "turra" 
contra o púlpito onde S. Vicente pregou. 

O seu pai, Guilherme Ferrer, teve um sonho em que 
viu um Frade Pregador fixar nele o olhar e felicitá-lo dian
te de todos os ouvintes, porque o filho que esperava se
ria um grande santo e um grande Dominicano Pregador. 
As pessoas dão-lhe os parabéns. Ele, fora de si, com 
tanta alegria, dá um grito jubiloso e acorda a mulher. 
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Os pais de Vicente comentaram que a mãe de S. Domigos tinha 
visto, em êxtase, um cão branco e negro com um facho aceso ... 

4-

Dona Constância Miguel, a mãe, quer saber o porquê 
de tanto regozijo e escuta todos os pormenores desse 
sonho profético. Ela, por sua vez, revela ao marido os 
próprios "sonhos" e encantos sobre o menino que não 
tardará a nascer. Os dois recordaram e comentaram 
que Santa Joana de Aza, mãe de S. Domingos, viu, em 
êxtase, um cão branco e negro, com um facho aceso, 
que iluminava o globo do mundo e rapidamente o in
cendiava. Será assim o nosso bebé? 

De certeza que vai ser mesmo assim porque eu tam
bém ouvi no meu seio os latidos de um "mastim". 

PERANTE MENINOS: 
"MORTO TE FINGES, MORTO SERÁS" .  

Guilherme e Constância tiveram seis filhos: três ra
pazes e três meninas. Os rapazes foram: Pedro, Vicente 
e o venerável Bonifácio que, após ter enviuvado, se fez 
cartuxo e chegou a ser Geral dos Cartuxos. As três filhas 
foram Constância, Francisca e Inês. Era uma família 
muito feliz e muito religiosa. Sobressaía na devoção à 
Santíssima Virgem, na visita à igreja, na oferta de flores 
e de cânticos a Maria e na frequência aos "sermões" 
que Vicente repetia em casa e nos recreios diante dos 
seus companheiros de escola. 

Bem depressa Vicente se tornou "líder" entre 
os seus colegas. Bastou, em certa ocasião, que um 
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Nunca mais brinqueis com coisas santas . .. 
E ressuscitou o menino. 
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companheiro lhe chamasse "santo" para que todos o 
fizessem também e se rissem a bandeiras despregadas 
do pequeno "pregador" . E enquanto uns o levavam a 
um pedestal para que continuasse a falar-lhes, outros, 
neste longo recreio, intentaram provar a sua santidade 
e o poder de fazer milagres. 

Ao longe descia, um dia, um grupo em procissão 
entre prantos, berros e rezas. Traziam aos ombros uma 
caixa em forma de caixão com um menino que diziam 
estar morto. Colocaram-no aos pés de Vicente e implo
raram que o ressuscitasse. Gritavam: Que será de nós 
se o não fizeres? Ressuscita-o! Ressuscita-o! 

Ao inclinar-se sobre ele para o descobrir, fez-se 
um silêncio impressionante. A voz terrível de Vicente: 
"Morto te finges, morto serás", deixou-os horrorizados 
a todos. O menino não saltou do improvisado ataúde 
como esperavam. Estava morto de verdade. A leviana 
e má brincadeira converteu-se em tragédia. Então sim: 
pôde tanto a inocência dos meninos como a fé do "pre
gador". "Nunca mais brinqueis com as coisas santas 
que são de Deus." E o menino ressuscitou. 

Repetidas vezes fez uma profecia sobre Calisto Ili. 
Disse à mãe do futuro pontífice: "Terás um filho que será 
Papa". E ao tio: "Enviai-o à escola porque será Papa 
e me honrará muito". Ao próprio, quando era jovem: 
Alegro-me, filho, com o teu bem. Serás Sumo Pontífice 
e hás-de canonizar-me". 
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E o Pontífice já velho, recordará com graça: "Não 
posso morrer até canonizar Frei Vicente". E, de facto, 
canonizou-o em 1445. 

LEVANTA-TE E CAMINHA: 
VAI PREGAR O MEU EVANGELHO 

O "doutorzinho" da escola ia aprendendo sermões 
e lia, como sacristão e ajudante, nas missas e no coro 
dos frades de S. Domingos. A sua casa, tão próxima, 
tornava-lhe fácil a convivência e aumentava a aspira
ção profetizada pelos pais. Também a catedral e os 
cónegos chamavam a sua atenção. Até chegaram a 
oferecer-lhe um "benefício" perpétuo para ser clérigo. 
Não caiu na tentação. Pelo contrário, seu pai, notário 
e nobre aristocrata, entregou-lhe a herança e Vicente 
distribui-a pelos pobres. 

Livre de todos os impedimentos, tomou o hábito 
dominicano aos 17 anos. Superou a prova do noviciado 
ansioso de almas e de almas para Deus. Que sublime 
vocação: "Contemplata ali is tradere" - "Dar aos outros 
quanto tu contemplaste. " "Santo para santificar". 

Frei Vicente completou os estudos com brilhantis
mo: "Em Barcelona, em Lérida, em Tolosa foi sempre 
estudante distinto. Regressou já "Doutor" laureado. 

D. Pedro de Luna, legado do Papa Clemente VII de 
Avignon, tinha muita estima por Frei Vicente e fê-lo seu 
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comissário e pregador itinerante por toda a sua "lega
cia". A Ordem Dominicana também chegou a conferir-lhe 
a máxima distinção: Mestre de Sagrada Teologia. 

Orando Frei Vicente diante do sacrário, escutou uma 
voz que lhe disse: "Vicente, levanta-te e caminha: vai 
pregar o meu Evangelho". 

Este foi um dos seus primeiros sermões "proféticos" 
que Barcelona nunca esquecerá. Havia fome na cida
de. Não chegavam provisões de trigo pelo mar. Oram, 
esperam, correm para a praça de Born onde prega 
Frei Vicente. Ele profetiza dizendo: "Antes da noite 
cair, dois barcos carregados de trigo entrarão no 
porto". 

Uns alegram-se, outros fazem troça dele, alguns 
religiosos censuram-no e Vicente cala-se. Por fim, expli
ca-se: "Deus colocou-me estas palavras na boca. 
Não pude resistir" Os barcos chegaram à hora pre
vista. O santo desapareceu. 

VINTE E DOIS ANOS A PÉ .. . 
DEPOIS DE BURRIQUITO . .  . 

A ciência dos homens esgota-se, a ciência de Deus, 
fonte de toda a sabedoria, nunca se esgota. 

S. Vicente, recordando o seu lema de noviço: "nin
guém dá aquilo que não tem" pregou um sermão bem 
preparado diante de príncipes e sábios mas não lhes 

- 9  



Os dois barcos chegaram à hora prevista. 
O santo desapareceu (página 9). 
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agradou. No dia seguinte, concluiu dizendo: "Ontem 
pregou Vicente. Hoje foi Cristo que vos pregou". 
E os confessores não tiveram descanso e a procissão 
de "disciplinantes" percorria até de madrugada as ruas 
da cidade. 

Aos males da "peste negra", junta-se agora "o cisma 
do Ocidente" (1378-1417), que durará quarenta anos. 

Frei Vicente, que se tinha recusado a acompanhar 
D. Pedro de Luna para Avinhão durante o pontificado 
de Clemente VII, teve de apresentar-se sob o mandato 
do novo Pontífice, para ser Mestre do Sacro Colégio 
e Penitenciário Mor. Muito trabalhou para conseguir o 
fim de tão funesto cisma. Diante das propostas para 
ser Cardeal, Bispo de Lérida, de Valência, responderá: 
"Não quero honras". O ambiente cortesão e as não 
boas intenções que descobria, minaram-lhe a saúde 
e conseguiu retirar-se para ir viver com os Frades de 
Avinhão. 

Prodigiosamente curado, cheio de sinceridade e 
verdade, foi ter com o Papa para lhe dizer: "Manda-me 
Cristo que pregue o seu Juízo pelo mundo". 

E, com a bênção e poderes papais, como "legado a 
latere Christi", continuou a sua peregrinação apostólica 
pelo mundo até morrer. 

Novo e feliz pregoeiro do Juízo de Deus, percorrerá 
a França, Espanha, Itália, Suíça e até a Alemanha. Cen
tenas e milhares de aldeias e cidades ouvirão a sua voz 
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Andou 22 anos a pé, de cajado na mão; depois montado num bur
riquito, por causa de uma ferida numa perna. 
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de Anjo do Apocalipse, Anjo de Paz, Anjo de Salvação. 
"Vinte e dois anos a pé, de cajado na mão; depois 
montado num burriquito" , por causa de uma ferida 
numa perna, até ao fim. 

LEVANTAI-VOS, MORTOS! VINDE A JUÍZO! 

Destacamos três prodígios na vida deste Pregoeiro 
de Deus: 

Primeiro: o seu idioma valenciano que, como em 
novo Pentecostes, todos entendiam: "na Catalunha, 
Aragão, Andaluzia, Castela, Portugal, Granada, Galiza 
e Navarra; nas ilhas Baleares; em Génova, Piemonte 
e Lombardia; na Flandres, Borgonha, Sabóia, Avinhão, 
Languedoc, Tolosa e Bretanha". 

Segundo: a sua voz chega com clareza a todos 
os auditórios nos templos e nas praças apinhadas 
de gente. Os conventos de Barcelona e Salamanca 
abrem as portas e cercas das suas quintas para poder 
acolher multidões. No Monte das Oliveiras, Salman
tino-Dominicano, venera-se uma cruz que assinala 
o lugar onde S. Vicente ressuscitou uma defunta que 
levavam a enterrar pela rua de S. Paulo. Puseram aos 
pés de Vicente a morta. Em nome de Deus mandou
-lhe que se levantasse e desse testemunho do que ele 
está pregando sobre o Juízo Final e o destino dos que 
morrem em pecado. Assim ela o fez perante o assom-
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Nos templos e nas praças a sua voz chega com clareza e é com
preendida por todos. 
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bro do auditório. E dando à defunta a possibilidade de 
escolher entre ficar viva ou morrer, ela preferiu voar 
para o céu. 

Terceiro: o harmonioso acento da sua voz, que 
como se fosse "um órgão com diversidade de sons", 
desde os suaves e doces chamando à virtude, até aos 
"trovões" contra o estado de pecado, de condenação 
no Juízo e de maldição eterna. 

Como Missionário de Cristo e seu Legado teria de 
fazer quanto Ele fez e como Ele fez. Conhecê-1'0 para 
O dar a conhecer. Amá-1'0 para O fazer amar. Identi
ficar-se com Ele:" "Que sejam Um, ó Pai, como Tu e 
Eu somos Um". Até morrer na sua Cruz e ressuscitar 
com Ele. 

Que sublime se manifesta Jesus Cristo quando, no 
horto do Getsemani, faz cair por terra Judas e os seus 
sequazes com um só grito: "Sou Eu!" E isto por três 
vezes. Esta omnipotência e presença de Cristo repe
te-se na voz do seu Missionário. 

PREPARAM TENDAS DE "DISCIPLINA 
À SUA PASSAGEM".  

Não será só a trombeta de S .  Vicente a que vai 
ressoar pelas vilas, aldeias e cidades, reinos e nações. 
Também chamam e congregam as pessoas os pregoei
ros recém-convertidos. As entradas e as saídas têm um 
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Acompanham S. Vicente os seus filhos conversos vestidos de 
túnica branca, de grande cruz ao peito e cintos de couro de que 

pendem rosários e disciplinas. 
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impacto irresistível. Todas as pessoas se aproximam, 
todas choram e se alegram ao mesmo tempo. O céu, 
com a sua rainha a Virgem das Dores que os acompa
nha, "faz chover paz". 

Quando a Mãe se associa no meio dos homens e 
mulheres que a aclamam, embora sob o título de Se
nhora das Dores com o seu Filho morto nos braços, é 
sempre causa de conversão e de imensa alegria. Diz
-nos o próprio Jesus: "Há mais alegria no céu por um 
pecador que se converte, que por noventa e nove 
justos que não precisam de conversão". 

Assim o testemunham quantos formam a "Compa
nhia de São Vicente". São os seus filhos "conversos", 
vestidos de túnica branca, quais frades ou monjas, de 
grande cruz ao peito e cintos de couro de que pendem 
rosários e disciplinas. 

É já um facto histórico. Os cordoeiros, ferreiros e 
serralheiros com as suas inventivas dotaram a Europa 
meridional, pela evangelização penitente e alegre de 
"todos" , com S. Vicente, de incontáveis "tendas de 
disciplinas preparadas para a sua passagem". 

Em Vich fazem a paz todas as facções na sua praça 
principal. Em Barcelona, em 14 de Julho de 1409, "uma 
multidão de diversas partes do mundo" é saciada 
com 15 pães e uma jarra de vinho. 

Em Tortosa, a ponte de barcas corre perigo com o 
peso dos peregrinos. Entra muita água nelas por causa 
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da corrente do E bro, pelo movimento das pessoas e 
pelo desequilíbrio. Gritam perante o perigo de afunda
mento. Frei Vicente levanta a Cruz e abençoa-os. Num 
momento fez-se calma e ergueram-se louvores a Deus. 
Tortosa jamais o esquecerá. 

E A VANGLÓ RIA? 
VAI E VEM MAS NÃO SE DETÉM 

Numa nota histôrica, é-nos certificado o que aconte
ceu com S. Vicente em Barcelona e foi anúncio do que 
contemplamos agora em Valência. "Pregava pelas ruas 
da cidade e os frades tiveram de abandonar a horta do 
convento e vê-la destruída porque Frei Vicente, cele
brada a sua missa muito cedo, pregava ao ar livre e 
toda a cidade acorria a escutá-lo, porque saía virtude 
dele, uma virtude que curava a todos". 

Aqui, em Valência, "celebrou-se Junta de Jurados 
para decidir o que deviam fazer com ele e com os seus 
acompanhantes". E ficou combinado o que já estamos 
a ver: "toda a cidade em procissão, com pálio, cruzes 
e estandartes, todos vestidos de gala, com velas para 
iluminar e toldos para fazer sombra nas praças onde 
pregava, palanques para os jurados e outras pessoas 
ilustres. E a cidade comprometia-se a alimentar os que 
o acompanhavam". 

Encontram-se no campo como dois exércitos amigos 
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- E a vanglória, Frei Vicente? 
- Vai e vem, mas não se detém. 
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que se misturam e aclamam o Mensageiro de Cristo 
com gritos de júbilo que alegram a cidade. No estrado 
mais alto aparece a figura dominicana de Frei Vicente, 
hábito branco e capa negra, a Cruz na mão esquerda, o 
braço direito erguido com o indicador apontando o céu: 
"Temei a Deus. Só a Ele toda a honra e glória. Vim 
trazer o fogo à terra e nada mais quero senão que 
ele arda. Não quero a morte do pecador, mas que se 
converta e viva. Vinha minha, Valência, dar-me-ás 
cachos de uvas que nunca amadurecem em lugar 
de cachos bem sazonados?" 

Todos entendem o que ele diz e comovem-se. Nos 
templos, nas ruas, na intimidade dos lares comenta-se, 
prega-se, reza-se, pede-se perdão e graça, através de 
Santa Maria, a Deus. As disciplinas abrem o coração. 
São fogo. Queimam. Dão amor. 

Frei Francisco Jiménez, um franciscano seu amigo, 
pergunta-lhe: "Frei Vicente, que tal a vanglória? E ele 
responde: "Vai e vem, mas não se detém". 

�JOVEM INÊS: MARAVILHAS DA VIRGINDADE 

Esta jovem Inês pertence a uma família humilde 
de hortelãos. Tem o seu posto de flores e verduras na 
praça de Santa Tecla, em cuja igreja prega S. Vicente. 
Fica encantada com quanto ele diz da Virgem Maria e 
de S. José com o Menino Jesus. Que família tão feliz ' 
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tão do Céu! Sim, o Menino é Deus! E todas as famílias 
deviam ser assim. Mas na sua e em tantas outras ca
sas reza-se tão pouco, há tantas rixas, tanto desejo de 
dinheiro, e casamentos interesseiros. E a ela os pais 
também querem casá-la. 

Todos os dias o santo missionário torna a recordar 
a Virgem, e os que se consagram a Ela desde crianças, 
ou na juventude, com a alma e o coração limpo, alegre. 
Estes, profetiza o santo, são felizes e alcançarão a san
tidade. A virgindade é fecunda, dá muitos filhos para o 
céu, os que optam por ela participam da maternidade 
da Virgem Maria. 

Inês confessa-se a S. Vicente e toma uma resolução. 
Fará o que ele acaba de pregar sobre Santa Eugénia 
e Santa Eufrosina. Vestir-se-á de homem e procurará 
uma gruta na montanha, perto dos Cartuxos de Porta
celi. Também os anjos, que a Virgem tem ao seu dispor, 
hão-de cuidar dela e com Ela adorará sempre, sempre 
virgem a Jesus. 

Passados anos, duas noites seguidas, viram os 
pastores nuvens de fogo. Correm para a Cartuxa e, ao 
chegar, os sinos dobram loucamente até se quebrar o 
maior deles. Pressentem algo milagroso. Sobem até ao 
lugar assinalado pelo fogo e, na gruta de "aquele ho
mem" encontram uma jovem vestida de noiva que acaba 
de morrer. A Virgem levou-a para o céu para celebrar as 
Bodas eternas com o mesmíssimo Divino Pastor. 
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Na gruta encontram uma jovem vestida de noiva 
que acaba de morrer. 

Santa Inês chamá-la-á a Igreja para glória também 
de S. Vicente e da virgindade. O novo sino de Portaceli e 
toda a montanha proclamarão o nome de Santa Inês. 

TRAZ-ME O BARRETINHO, 
FICOU PENDURADO NA ÁRVORE 

Já há dois meses que Frei Vicente está pregando 
em Valência. Todos os lugares ficam santificados. Parti
cularmente em volta do seu convento de S. Domingos e 
no "pocito" da sua casa, hoje como ontem, multiplicam
-se os prodígios e milagres. 

Chega a hora da partida que ele presente que é 
definitiva aos 64 anos. Já não tem pais. Subiram aos 
céus quando ele ainda estava muito longe. Frei Vicente 
estava a pregar um sermão. Fez uma pausa, chorou 
amargamente e disse: "Acaba de morrer a minha mãe 
e já sobe aos céus." 

Estando em terras de Aragão, falando diante do rei e 
dos seus cortesãos, prorrompeu em soluços de tristeza, 
e depois de alegria e disse: "Acaba de morrer o meu 
pai e já sobe aos céus". 

· 

A mesma revelação, a mesma glória, as mesmas 
palavras de sublime acção de graças. 

Tudo está cumprido na sua terra natal. Mais e mais 
pessoas formam o exército de Frei Vicente, já em marcha 
triunfal com novos e gozosos hinos de vitória e de louvor. 
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Regressa voando à pousada: traz-me o barretinho que ficou pen
durado numa árvore. 

24 -

Um dia escalam novas montanhas. Alguns come
çam a dar sinais de cansaço na subida. Anima-os o 
santo dizendo-lhes: "Depois deste cume teremos 
pousada e alimentos". Depressa se viram lá. E 
foram tão bem acolhidos e tratados que iam mais 
gozosos e animosos que quando chegaram. Só um 
jovem parecia protestar. Frei Vicente estava longe 
quando, de repente, o viu a seu lado e a dizer-lhe: " 
Olha, regressa voando à pousada: "Traz-me o barre
tinho que me falta; ficou pendurado numa árvore". 

Deu um salto de alegria e correu gozoso até lá. Mas 
ali não havia ninguém: nem casa, nem pessoas, nem 
migalhas após tanta abundância. Só um barretinho 
pendurado numa árvore. Apanhou-o pressuroso, ex
perimentou colocá-lo na própria cabeça e voltou pelos 
ares a entregá-lo ao bom Padre Vicente. O seu sorriso 
e bênção transformá-lo-ão em um eleito mais para ser 
dominicano e santo missionário. 

OSSOS ÁRIDOS, O UVI A PALAVRA DE DEUS 

Muito teve que ver S. Vicente - rei, guerreiro, con
quistador- com os reis e rainhas e nobres; com Papas, 
Cardeais, Bispos, Sacerdotes Frades e Freiras. Nos 
seus palácios, catedrais e mosteiros é estimado e escu
tado. Fez a paz entre reinos e nações. Contribuiu para 
a unidade durante o cisma da Igreja. S. Vicente com as 
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Prega S. Vicente e proclama: nomeado Rei de Aragão 
D. Fernando de Castela. 

legiões de "penitentes" encheu os lares e as aldeias, os 
campos e as cidades, a cristandade europeia, de uma 
renovada fé que será medula e nervo na única e santa 
Igreja de Deus. 

Sendo confessor da Rainha Violante, esposa do 
rei D. João 1, teve de adverti-la pela sua "ignorância de 
mulher" em querer entrar e ver a sua cela monacal:" 
Quiseste entrar; pois não me verás" Tais foram os 
resplendores de luz, que ela nada viu. Ele fez-se invisí
vel. E ela fugiu gritando para as suas acompanhantes: 
"Vamo-nos daqui. Não é lícito espreitar este padre. É 

mais santo do que o que dizem. " 
Seu amigo, o rei D. Martín, morreu sem filhos. Seis 

pretendentes disputam o Reino de Aragão. Foram 
nomeados nove juízes, entre eles S. Vicente. Fazem 
o compromisso jurado de cumprir a sentença definiti
va que der o Tribunal. Celebra-se o Compromisso de 
Caspe (1412). Unânimes, juízes e membros eleitos de 
Aragão, Catalunha e Valência, descem já do Castelo 
para a Missa do Espírito Santo na igreja. Prega S. Vi
cente e proclama a sentença: nomeado Rei de Aragão 
D. Fernando de Castela. 

Em Perpinhão estão reunidos o Imperador Segis
mundo, o Rei de Aragão, outros reis, rainhas, teólogos 
e juristas. Frei Vicente está mortalmente ferido de 
amargura perante a obstinação de Bento XIII, que não 
cumpre o seu juramento de abdicação. Milagrosamente 
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curado, aparece em frente da Assembleia. Dia memo
rável na história da Igreja: 6 de Janeiro de 1416. Soou 
a trombeta apocalíptica: "Ossos áridos, ouvi a palavra 
de Deus". Negam a obediência. Bento toma o navio 
para Pefíiscola. Em Constanza canta-se o Te Deum. 
"O Cisma terminou". 

LEVAI-O À ESCOLA. SERÁ PAPA. 
HÁ-DE CANONIZAR-ME 

Continua o Missionário itinerante - agora de burriqui
to - por Lérida, Balaguer, Villalonga, Cervera, Montblanc 
e Berga. A alegria torna-se maior agora pela vitória com 
que Deus coroa a sua Santa Igreja na unidade para a 
santidade. Os juízos do Altíssimo, Juiz e Pai, preparam 
deste modo, nesta Igreja "ressuscitada" na Europa pela 
evangelização de S. Vicente, o descobrimento de um 
Novo Mundo que sábios, navegadores e missionários 
hão-de conquistar para Deus. A Igreja hispano-ameri
cana, a América Latina com 800 bispos, é hoje mais de 
metade da Cristandade: Igreja duplicada. 

Retirou-se de Espanha para não voltar mais. Em 
Toulouse teve uma recepção apoteótica, superior à 
dos reis, na praça de Santo Estêvão, no Domingo de 
Ramos de 1416. A Semana Santa contou com milhares 
de disciplinantes. Cruzes e discipl inas dão frutos de 
santidade. 
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Aqui deixa as mulheres da sua Companhia. Evan
gelizarão da mesma maneira como os que o seguem 
em Castres, Albi, Carcasona, Bran, Muret, Narbona, 
Bézi�r, Nimes, Montpellier, e desde Nancy a Chamcery, 
Angers. A Bretanha por duas vezes. 

Entra já na recta final. Prega em Nantes, diante do 
Bispo com mitra e o clero em traje coral. Em Rennes, em 
Caen diante dos Reis de Inglaterra, de quem consegue 
uma trégua na Guerra dos Cem Anos. E, por fim, em 
Vannestoda durante a Quaresma de 1419 até à quarta
feira da Paixão. Subiu ao céu às quatro da tarde, entre 
asas brancas de anjos, no dia 5 de Abril de 1419. 

Teve uns dias de febres. Quiseram trazê-lo para 
Valência às ocultas, mas encontravam-se sempre no 
mesmo lugar. "Já vos disse que Deus quer que morra 
aqui". Não havia dominicanos. Os Duques de Bretanha, 
com todas as suas atenções, não conseguiram nenhu
ma melhoria de saúde nem o conseguiram levar para 
o palácio. Na sua casa "hospedaria" recebeu o Viático 
juntamente com a Unção dos Doentes e a Bênção do 
Papa Martinho V. 

O SANTO DE QUEM SE CONTAM MAIS 
E MAIORES MILAGRES 

A Santa Igreja, no Ofício Divino, convida-nos a con
templar o rosto do Senhor, a quem S. Vicente Ferrer 
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Na sua casa "hospedaria" recebeu o Viático juntamente com a 
Unção dos Doentes e a Bênção do Papa. 
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nos apresenta como o "Juiz que há-de vir". 
"Deus é o Único que faz maravilhas" e nós as 

cantaremos em eternos louvores. O próprio Deus glo
ria-se nos seus santos. Ele é quem no-los envia com 
plenos poderes e confirma a sua vocação e missão 
com prodígios e milagres. 

O milagre é como que uma "cintilação" da omni
potência de Deus, que eleva a razão do homem a co
nhecer, pela fé, mundos infinitamente mais grandiosos 
que os que contemplam os sentidos. Quando S. Vicente 
ressuscita os mortos, é Cristo que os ressuscita. Nem 
Vicente, nem tu, nem eu, nem ninguém o pode fazer. E 
Ele nos falará como supremo Juiz no teu dia final e no 
Juízo final de todos. Será a decisão do Pai de todos os 
pais, fazer-nos bem-aventurados se tivermos acreditado 
n'Ele ou lançar-nos como "filhos malditos" para o fogo 
eterno, se tivermos desprezado os seus mandamentos. 

E este dia final reservou-o o Pai como segredo para 
que nunca nos esqueçamos d'Ele. Por isso S. Vicente 
toca a trombeta a tempo, como um Anjo do Apocalipse, 
chamando ao juízo do perdão e livrando a todos da 
morte eterna. Para que vivamos a vida divina e jamais 
nos percamos. "Mil anos diante de Deus são como 
o dia de ontem que já passou". 

A história, a tradição, o presente e o futuro ficam 
assombrados da providencial missão que Deus quis 
realizar por ele na Igreja e, particularmente, na cristan-

- 31 



d ade europeia. Foi o anjo do Apocalipse, o Anjo da Paz, 
o Árbitro de terras e coroas, o Apóstolo que percorreu a
Europa Meridional, o Pregoeiro do Juízo Final, Legado 
"a latere" do Papa e do próprio Cristo Jesus, "o santo 
de quem se contam mais milagres" em vida e depois 
da morte. "A sua fama de taumaturgo não minguou com 
o tempo".

Três mil e mais mil agres ides contando, diz ele 
próprio em Salamanca, e ainda quereis mais? 
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https://alexandriacatolica.blogspot.com.br
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