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COMO ESTÁS, IRMÃO? 

Os Santos, por vezes, tomam atitudes pouco co

muns ... que não entendemos facilmente. 
O protagonista desta história também viveu "coisas" 

que não chegamos a entender totalmente mas que são 
muito instrutivas para todos nós ... 

Quando já era famoso por toda a França, chegou 
um dia ao convento onde o seu irmão João Pedro 
exercia o cargo de sacerdote sacristão. O irmão não 
o reconheceu porque São Luís Maria ia bastante mal
apresentado ... O Santo disse-lhe: 

- Escuta, Irmão, poderei celebrar? 
-Sim - respondeu secamente e de mau humor por 

lhe ter chamado Irmão ... 
- Irmão, poderia celebrar a missa de Nossa Se

nhora? 
- Sim, respondeu mais secamente ainda o Padre 

José Pedro. E, de si para consigo, foi dizendo: 
Se me tornar a chamar Irmão, dir-lhe-ei que sou 

Padre e graduado . .. 
No fim da Santa Missa o Padre José Pedro per

guntou ao acompanhante do Padre Grignion: 
- Mas quem é este padre tão pouco delicado? 
- Não o conheceu?! É o Padre Grignion de Mon-

fort. 
Correu a abraçá-lo e a pedir-lhe perdão .. . por não 
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- Escuta, Irmão, poderei celebrar? 
- Sim, respondeu secamente ... 

o ter reconhecido e por não lhe ter colocado os melho
res paramentos que havia na sacristia .. . Mas o Santo 
despediu-se dizendo: 

- "Agora que me conheces e sabes que sou teu ir
mão tantas deferências ... e antes que chamei e pedi em 
nome de Cristo, e te dei o mais belo nome, o de Irmão, 
porque estás cheio de orgulho, não quiseste fazer caso. 
Que Deus te ampare, irmão, e que aprendas a tratar a 
todos como se fosse ao próprio Cristo .. . " 

Realmente era demasiado duro ... Mas esta lição 
ajudou o seu irmão a ser mais humilde e acolhedor para 
com todas as visitas. 

DEVOÇÃO DE "MULHERZINHAS" 

Pobres mulheres! Muitas vezes são consideradas 
como o sexo débil. Como aquelas que se prendem com 
coisas de somenos importância enquanto as coisas 
verdadeiramente importantes estão reservadas para os 
homens. Nada mais falso, Deus fez iguais em dignidade 
o homem e a mulher e ambos têm os mesmos direitos 
e as mesmas obrigações. 

Fazemos esta afirmação já no princípio para relatar 

algo muito importante e característico na vida deste 
grande missionário e fundador que só viveu na terra 43 
anos mas que se distinguiu sobretudo - embora tenha 
sido extraordinário em muitos aspectos - numa coisa: o 
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Distinguia-se pelo seu grande amor 
à Santíssima Virgem .. . 

seu grande amor à Santíssima Virgem Maria . . .  

E,  por isso, porque esta devoção não era só para 
"mulherzinhas", aconteceu, em certa ocasião, o caso 
que vamos relatar. 

Eram aqueles anos de dura luta contra os hereges 
jansenistas que avassalavam toda a Igreja .. . Um dia 
estava pregando S. Luís Maria com todo o fervor quando 
se levantou um homem sisudo do auditório e disse: 

- "Padre Luís, não lhe parece que é perder tempo 
com as devoções que praticam muitas das nossas 
mulheres? 

- Não, querido amigo, não. Alguns julgam que a 
reza do Santo Rosário, o usar o escapulário do Carmo 
etc. , é próprio de gente que não sabe ler nem escrever 
e que é o único meio que têm para chegar a salvar
-se. Nada mais falso. Estas devoções são meios mui
to oportunos para a salvação e não são devoções de 
"mulherzinhas" como são designadas, falsa e calunio
samente, por alguns. Se quiseres ter um meio fácil e 
seguro para evitar o pecado, consagra um autêntico 
amor à Santíssima Virgem e pratica estas devoções 
que tradicionalmente viveu a Igreja e que tanto bem 

têm feito a tantas almas ... " 

Aquele senhor barbudo . . .  sentou-se e tanto ele 
como os demais cavalheiros, que assistiam ao sermão 
daquele zeloso missionário, ficaram bem informados 
sobre esta verdade ... 
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Para confirmar o seu amor a Nossa Senhora 
juntou ao nome de baptismo o de Maria. 

SERÁS SACERDOTE 

Os pais de Luís Maria eram boas pessoas embora 
o pai fosse um tanto autoritário e de carácter bastante 
duro e introvertido. Talvez o nosso santo tenha herdado 
dele um pouco desse temperamento, embora tenha 
procurado sempre dulcificá-lo e dominá-lo ... 

Foi S. Luís Maria o segundo dos dezoito filhos que o 
céu concedeu àquele casal exemplar de João Baptista 
e Joana ... 

Nasceu em Montfort, pequena aldeia da Bretanha 
francesa de onde tomou o sobrenome por que é co
nhecido. 

O seu nascimento foi no dia 31 de Janeiro de 1673. 
Não podendo ser criado pela mãe, foi entregue a uma 
excelente cristã que o devolveu à casa paterna no 
próprio dia da Senhora do Carmo de 1675. Isto parece 
mesmo um presságio. 

Todas as noites se rezava o Santo Rosário naquela 
casa e , além de se abençoar a mesa, lia-se a vida do 
santo de cada dia. O Senhor abençoou os seus pais 
concedendo-lhes três filhos sacerdotes e três filhas 
religiosas. 

Para confirmar, todo o amor que consagrava à San
tíssima Virgem Maria ... juntou o sobrenome de Maria 
que sempre unia ao de baptismo. É com este nome que 
ele hoje é conhecido. 
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Em casa, mais de uma noite, por causa do duro 
carácter do pai, teve de ir dormir sem cear. A mãe era 
mais doce e delicada. Parece que da mãe herdaram 
algo mais os irmãos que ele. Luís parecer-se-á mais 
com o pai. 

Como sentia mais atracção pelos livros que pelos 
campos bretões, foi enviado para um colégio próximo 
orientado pelos padres jesuítas. 

Quando chegou ao Colégio ingressou na Congrega
ção Mariana que, então, estava em toda a sua pujança. 

Visitava com frequência a igreja dos Padres carme
litas dessa cidade de Rennes, famosa pela santidade 
de vida daqueles religiosos, e, um dia, orando diante de 
uma imagem de Nossa Senhora, ouviu que "Alguém" o 
chamava ao sacerdócio . . .  

COMO UM ANJO 

No Processo de Beatificação os próprios condiscípu
los depuseram sobre o muito que rezava diante da Vir
gem Maria e o modo como o fazia. Parecia uma estátua . .. 

Gostava de rezar principalmente diante da imagem 
da Virgem da Paz, que se venerava na citada igreja dos 
carmelitas de Rennes. Ali passava os tempos livres que 
os estudos lhe deixavam e preparava-se para cumprir a 
missão que lhe tinha sido indicada pela mesma Virgem 
da Paz. 
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Um dia, estava orando fervorosamente diante desta 
imagem. Abriu o coração à Mãe do céu e Rainha dos 
Carmelitas ... Pediu que Ela lhe manifestasse os seus 
desígnios e os do seu Divino Filho sobre ele .. . e ouviu no 
seu interior uma voz que lhe dizia: Serás sacerdote . . .  

Saltou de alegria o seu coração ... Não confiou, 
naquele momento, a ninguém o seu segredo. Era de
masiado sagrado e grande para ser esbanjado ou mal 
entendido pelos profanos ... Luís meditava nele dia e 
noite e não se sentia digno de tão grande dom ... 

Depois de oito anos de estudos no Colégio dos Pa
dres jesuítas de Rennes dirigiu-se para Paris para se 
entregar aos estudos de teologia que cursou, com se
riedade e dedicação, durante oito anos. Os professores 
elogiavam a sua inteligência e grande aproveitamento. 
Os seus companheiros procuravam-no para lhes re

solver as dificuldades .. . 
Foi ordenado sacerdote em 1700 e, poucos dias 

depois, celebrou a sua Primeira Missa no altar de Nossa 
Senhora de S. Sulpício diante da qual tinha passado 
tantas horas falando amorosamente com essa Mãe 
Amável .. . 

O seu grande amigo Blain dizia que quando ele 
celebrava a Eucaristia "fazia-o como um anjo". 
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Foi ordenado sacerdote em 1700. 
Quando celebrava a Eucaristia, parecia um anjo ... 
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ESTAVA DOENTE E VISITASTE-ME ... 

Muitas e belas páginas se escreveram sobre o 
Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças ... Ali 
Nosso Senhor marcou a meta que todos os cristãos são 
chamados a atingir. .. Mas ela é tão elevada!. .. 

O jovem Luís Maria quis alcançar, ou melhor, tentar 
sempre subir, subir, até à meta . .. sem nunca se deter. 
E, para isso, ele sabia muito bem que o principal alvo 

é parecer-se com o Senhor que ia sempre a toda a 
parte fazendo o bem e que nos pregou, sobretudo com 
o seu exemplo, a vivência de todas as obras de mise
ricórdia. 

Uma delas será, segundo diz o evangelista São Ma
teus no capítulo 25, aquela que nos dirá no fim da vida, 
no dia de juízo:" Estive doente e foste ver-me ... " 

O jovem sacerdote Luís Maria procurou, com todo 
o empenho, descobrir qual seria a sua verdadeira vo
cação. E sentiu que o Senhor o chamava a cuidar dos 
doentes. 

Um dia, indo pela rua para a igreja, para celebrar a 
Eucaristia, viu um homem que não podia sequer mexer
-se, e saudou-o: 

-Oiça, bom homem, onde é que você vive? 
- Eu viver, meu filho?! Eu não vivo em nenhuma 

parte. Não tenho ninguém neste mundo. Vou de porta 
em porta e encontro-me muito doente. Vou morrer ... 
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O jovem sacerdote Luís Maria sentiu que o Senhor 
o chamava a cuidar dos doentes. 

- Não! Olhe eu quero ajudá-lo. Vou levá-lo a um 
lugar onde cuidarão bem de si e tornará a ficar bom . . .  

Carregou com o homem aos ombros e levou-o ao 
hospital de Poitiers onde ele era, ao mesmo tempo, 
capelão e enfermeiro. 

Por este e outros casos semelhantes, foi despedido 
três vezes do Hospital. Mas continuava fazendo obras 
de caridade e curando os corpos e as almas. 

ATACA OS JANSENISTAS 

Desde o início do cristianismo, sempre houve na 
Igreja hereges que intentaram destruí-la ou semear no 
seu seio a cizânia de que fala o Evangelho. 

É bom recordar a parábola que nos contou Jesus: 
Um dia, um homem semeou boa semente no seu 

campo mas, enquanto dormia, alguns inimigos dele 
foram lá semear cizânia. Ao nascer o trigo, nasceu tam
bém com ele a cizânia, que ameaçava afogar o trigo. 
Os criados do patrão disseram: 

-Senhor, quereis que vamos arrancar a cizânia? 
-Não, para que não aconteça que ao arrancá-la ar-

ranqueis também o trigo. É melhor que a deixeis crescer 
e, quando chegar o tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: 
ceifai primeiro o trigo bom e levai-o para os celeiros e 
depois ceifai também a cizânia e deitai-a ao fogo. 

Nos anos em que Luís Maria foi ordenado sacerdote 
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O jovem Padre Grignion de Montfort desmascarou os jansenistas 
nas suas fogosas pregações e nos seus belos livros. 

16-

na França, sua pátria, estava em todo o seu fulgor a 
heresia do jansenismo que tinha sido difundida por um 
clérigo que, segundo ele dizia, a tinha tirado da Sagra
da Escritura. Era uma série de exageros e directrizes 
contrárias à fé que, durante séculos, tinha ensinado a 
Igreja. Apresentavam um Deus castigador e longínquo ... 
Zombavam de todas as práticas tradicionais da Igreja. 
Por isso, o nosso herói se levantou com força e zelo 
contra estes hereges. 

Eles tinham-se infiltrado até nos próprios seminá
rios e não poucos sacerdotes tinham caído nas suas 
malhas. O jovem Luís Maria tratou de desmascará-los 
e atacava-os, noite e dia, nas suas fogosas missões e 
nos seus belos livros. Por isso, declararam-lhe uma 
guerra mortal. Diziam: 

-"Tememos mais o Padre Grignion de Montfort que 
todos os outros sacerdotes da diocese. Onde ele estiver 
não podemos fazer nada ... " 

MISSIONÁRIO NO ULTRAMAR? 

Talvez algum leitor desta breve biografia seja um 
rapaz, jovem e esperto, que já se terá perguntado mais 
de uma vez: 

-Qual será a minha vocação? Para onde me cha
mará o Senhor? Onde quererá Ele que O sirva melhor 
durante toda a minha vida? 
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Santo Padre, venho pedir a sua bênção 
para ir para as Missões ... 

Também o nosso Padre Luís Maria duvidava da sua 
vocação e, apesar de ser sacerdote, ainda não sabia 
com clareza qual era o caminho definitivo ou, melhor 
dito, em que espécie de apostolado o queria o Senhor 
para Lhe ser mais útil para a causa da salvação dos 
homens. 

Em Poitiers, entregou-se ao cuidado dos doentes. 
Em Nantes e em outras dioceses, tornou-se um intré

pido combatente contra a heresia jansenista. 
Em Paris voltou a ser capelão do enorme hospital de 

La Salpetiere onde, segundo ele, havia mais de cinco mil 
doentes. Aquilo era um mundo de miséria e de injustiça. 
Por atender e viver a caridade ... uma vez foi expulso 
daquele centro onde fazia tanto bem. Foi assim: 

Porque dizia a verdade aos dirigentes sobre as in
justiças que se cometiam e os atropelos de que eram 
objecto os pobres doentes .. . um dia, na refeitório, en
controu debaixo do seu prato a ordem de que estava 
despedido daquele centro. 

Dirigiu-se para Roma para ver, uma vez mais, se o 
Papa aprovava o que ele chamava a sua vocação de 
sempre: ir para a Missões do Ultramar para evangelizar 
as pessoas que não conheciam a Deus. 

Recebeu-o o Papa Clemente XI, em 1706: 
- Santo Padre, venho pedir a sua bênção para ir 

para as Missões e aí gastar a minha vida por Cristo. 

- Meu filho, respondeu-lhe o Papa que já tinha 
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ouvido falar do apostolado que desenvolvia em toda a 

França aquele jovem sacerdote que estava prostrado 
a seus pés, a tua missão é ficar em França, pregar o 
Evangelho e defender a doutrina da Igreja ... 

ESTE É O TEU LUGAR 

Parece que cada um de nós foi feito pelo Senhor 
para encher um vazio no mundo. Isto vê-se melhor so
bretudo em algumas pessoas que deixaram pegadas 
na história da humanidade. 

O certo é que todos fomos criados para embelezar 
o mundo num ponto determinado, com o nosso grãozito 
de areia embora nos pareça que não passamos de algo 
muito insignificante. 

Não há dúvida de que o Senhor tinha destinado Luís 
Maria para ser um Grande Sacerdote Missionário na sua 
Pátria e para presentear a Igreja com os seus maravilho
sos escritos especialmente sobre a Santíssima Virgem. 

Recém ordenado sacerdote, ele próprio notou algo 
de especial na sua alma. Escrevia ao seu bom amigo 
Leschassier: 

- "Olha, parece-me um milagre. Desde que estou 
aqui não paro um momento. Passo muitas horas no 
confessionário. Eu mesmo me admiro de como o Senhor 
cuida tanto de mim pois me dá inteligência para saber 
discernir o que antes não entendia e facilidade de pala-
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Eu mesmo me admiro de como o Senhor me dá inteligência 
e facilidade de palavra ... 
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vra quase sem me ter preparado para falar d'Eie e da fé. 
Todos me amam e me elogiam. Por isso, temo perder
-me se me deixar morder pelo orgulho ou pela vaidade . .. " 

Estas palavras que escreveu, recém ordenado sa
cerdote, acrescentá-las-á, com o decorrer dos anos, 
até chegar a ser o zeloso e famoso missionário que 
percorrerá toda a França pregando Jesus Cristo e a 
sua Santíssima Mãe. 

Bem o podíamos apelidar como "o martelo dos here
ges", pois os combaterá sem tréguas nem descanso. 

Por isto, embora à primeira vista pareça que tenha 
fracassado no seu sonho de ir para as Missões, para 
países longínquos . . .  agora vemos que foi uma verdade 
o que lhe disse o Papa: "O teu lugar é aqui..." 

"NENHUMA CRUZ ... QUE GRANDE CRUZ" 

Certamente todos sabem o que é a cruz escrita com 
minúscula e a Cruz escrita com maiúscula. 

A cruz com minúscula são as provas e dissabores 
que nos toca carregar nesta vida, neste "vale de lágri
mas", como dizemos na oração da Salve Rainha. 

A Cruz com maiúscula é a que levou Nosso Senhor 
até ao Calvário e na qual foi crucificado por nosso amor 
e para nos remir dos nossos pecados. 

A cruz como cruz, a dor como dor, se não é por 
motivos sobrenaturais e unindo-nos à Cruz de Jesus 
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Cristo, seria uma aberração. Sofrer por sofrer seria uma 
heresia, um masoquismo . .. Mas sofrer por amor a Jesus 
Cristo, para unir a nossa dor à d'Eie adquire um amor 
incomensurável, quase infinito. 

Todos os santos amaram a cruz e a abraçaram com 
grande amor. Houve santos que, quando tudo lhes corria 
bem e não tinham cruzes, se voltavam para o Senhor 
e lhe diziam com carinho: 

- Mas, Senhor, para onde te retiraste? Por que já 
não Te recordas de mim e não me envias cruzes para 
sofrer por Ti? 

O santo sacerdote Luís Maria carregou com não 
poucas cruzes desde o berço até ao sepulcro. Deus 
conduziu-o pelo mesmo caminho que percorreu o seu 
Filho Jesus Cristo. 

Cruzes no lar, cruzes entre os companheiros de sa
cerdócio por causa da heresia jansenista, cruzes entre 
os enfermos, cruzes vivendo sem tecto e sem comida 
mendigando de porta em porta, cruzes porque via que 
Jesus era blasfemado e ultrajado, cruzes por não ver 
satisfeito o seu desejo de partir para as Missões. 

Cruzes quando o acusaram de herege e quando 
Luís XIV de França mandou destruir todo o magnífico 
edifício que tinha levantado para a sua obra. 

Ele não podia viver sem cruzes. Por isso, costumava 
repetir: 

"Nenhuma cruz . .. que grande cruz!" 
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S. Luís Maria costumava repetir: 
"Nenhuma cruz ... que grande cruz!" 
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A RAINHA DOS CORAÇÕES 

A Virgem Maria era tudo para ele. No convento dos 
fervorosos carmelitas de Rennes, diante da Virgem da 
Paz, Aquela que o convidou a ser sacerdote, aprendeu 
daqueles filhos da Virgem a doutrina mariana do ve
nerável carmelita Miguel de Santo Agostinho(+ 1684) 
sobre a vida profundamente mariana de "Tudo fazer em 
Maria, com Maria, por Maria e para Maria". Depois ele, 

nas suas maravilhosas obras, sobretudo em duas de
las, que foram mais difundidas por todo o mundo e que 
mais influência exerceram em todas as almas (Tratado 
da Verdadeira Devoção à Virgem Maria e O Segredo 
de Maria) difundirá esta doutrina tão bela. 

Grande foi Grignion de Montfort sobretudo pelas 
suas pregações e podemos perguntar-nos: 

A que se devia aquela fama e aqueles prodígios que 
operava com a sua ardorosa palavra? As suas missões 
eram arrebatadoras. 

As respostas podiam ser várias. O seu grande zelo, a 
sua fogosa oratória, os meios de que servia, procissões 
e cânticos (diz-se que compôs mais de 24.000 versos só 
para serem cantados nas missões) ... mas sobretudo, não 
resta qualquer dúvida, de que o meio mais eficaz era este: 

Levava sempre consigo uma imagem da Virgem 
Maria a que chamava a "rainha dos Corações" e colo
cava-a em toda a parte aonde ia, diante do seu olhar 
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Nas suas pregações e livros aparece o que tinha aprendido e vivia: 
"Tudo fazer em Maria, com Maria, por Maria e para Maria". 

26 -

e do olhar de. todos os fiéis: no confessionário, púlpito, 
praças, ruas e nas casas onde o recebiam. 

Uma vez usados todos os recursos que lhe propor
cionavam o seu engenho e ardoroso zelo . . .  quando já 
acreditava que aquilo não caminhava ... recorria como 
a último e seguro expediente à ajuda da Mãe e Rainha 
dos Corações e a vitória era um facto. A graça estava 
alcançada. 

O FUNDADOR 

Em todas as épocas da história da Igreja e do mundo 
houve e continuará a haver muitas necessidades. 

O Senhor na sua Divina Providência vai suscitando 
homens e mulheres que se encarregam de ordenar ou 
endireitar as coisas tortas deste pobre mundo. 

A estes homens que foram adornados com um caris
ma especial chamamos-lhes normalmente Fundadores 
porque o Senhor os dotou de uma graça especial para 
que a sua obra não terminasse com a morte deles mas 
que a seguissem os seus "filhos espirituais" para bem 
da humanidade e esplendor da Igreja. 

Um destes grandes homens foi S. Luís Maria. 
Podemos perguntar: como e porquê fundou vários 

Institutos o nosso Santo? 
-Para dar continuidade à sua obra que via era obra 

de Deus. 

-27 



Certo dia, um dos sacerdotes, que o acompanhava 
nas suas correrias missionárias, disse-lhe: 

- Padre, por que não escreve umas Regras ou 
Estatutos para nos agruparmos ao redor de si como 
fizeram S. Francisco, S. Domingos e outros tantos 
Santos Fundadores? 

- Meu filho, eu não tenho o carisma que eles tinham. 
Eu sou um pobre pecador e um ignorante. Como me 
vou atrever a fazer tal coisa? 

Mas o Senhor inspirou-o e levou-o a isso e ele dei
xou-nos, além de preciosa doutrina espiritual e de uma 
vida cheia de milagres, estes Institutos que perpetuam 
a sua obra: 

- Sacerdotes da Companhia de Maria ou Montar
tinos, que estão espalhados por todo o mundo e se 
dedicam às Missões como o seu Pai e Fundador. 

-As Filhas da Sabedoria. 
- Os Gabrielitas ou Irmãos de S. Gabriel. 

APOTEOSE 

Há um refrão latino muito bonito, e muito verdadeiro 
ao mesmo tempo, que diz: "Qual a vida, tal a morte". E 
outro: "Como for a morte, assim será a sorte." 

A vida do nosso herói foi uma maravilha. Maravilha 
de amor a Deus e aos irmãos. De entrega a eles sem 
peso nem medida. Sem se preocupar nada consigo 
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Sem se preocupar consigo, 
pregou até ao dia anterior á sua morte. 
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próprio. Por isso se desgastou tão depressa aquela 
natureza tão forte. 

Ele sentia que ia morrer antes da fundação, dos seus 
Institutos religiosos, estarem um pouco mais maduras 
uma vez que eram muito recentes. Pediu conselho à 

Mãe do céu e ficou consolado ao ver que Ela, Mãe bon
dosa, aceitava ser a verdadeira Mãe daqueles Institutos 
que ele tinha colocado sob o seu amparo e protecção. 

Várias vezes se tinha consagrado e feito escravo 
de Maria. Esta mesma devoção será um dos presentes 
que deixará como herança a toda a Igreja. 

Agora já via aproximar-se a sua hora. Tinha apenas 
quarenta e três anos e três meses quando o Senhor o 
chamou no ano de 1716. 

Tinha pedido que quando morresse, o seu coração 
fosse colocado debaixo do altar da Santíssima Virgem 
Maria. Este era o seu Testamento que selava uma vida 
totalmente consagrada ao seu amor e serviço. 

Pregou até ao dia anterior à sua morte. 
Antes de morrer chamou os seus "filhos e filhas" e 

disse-lhes: 
- "Meus filhos, amai o Senhor e sua Mãe. Vivei a 

vossa consagração. Sede fiéis a tudo o que prometestes. 
No céu eu pedirei por vós. Quando morrer, colocai o meu 
coração debaixo do estrado do altar da Virgem Maria." 

Mais de cem mil pessoas acorreram de todas as 
partes a venerar aqueles sagrados despojos ... 
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