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POBRES MAS CRISTÃOS 

Não foram nada fáceis aqueles primeiros séculos 
do início do cristianismo. 

O próprio Jesus já o tinha anunciado quando disse 
que quem o quisesse seguir sofreria muitas persegui
ções por causa do seu nome. 

Parece ser certo que desde as origens do cristianis

mo houve seguidores de Jesus Cristo nas Espanhas. 
Em Huesca, uma das cidades mais antigas e famo

sas do reino de Aragão, vivia um casal cristão constitu
ído pelos esposos Orêncio e Paciência. 

Eram modelos de virtudes cristãs: honrados, temen
tes a Deus, caritativos para com todos os vizinhos ... 

Viviam numa torre distante uma meia hora da cida

de, em Loret, uma terra que ainda hoje conserva este 
nome e que diz a tradição ter sido o berço do ilustre 

mártir cuja vida vamos narrar. Era uma casita de campo. 
Dedicavam-se ao cultivo dos campos e tinham muitos 

animais. 
Educaram o filho muito santamente no temor de 

Deus e em toda a espécie de virtudes humano-cristãs. 

Sobretudo rec;omendavam-lhe fidelidade à fé que eles 

próprios já tinham herdado dos antepassados, fé tão 
duramente atacada em todas as partes do Império Ro

mano a que a Espanha então também pertencia. 
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Os pais de Lourenço educaram-no no temor de Deus e na prática 
de todas as v;rtudes humanas e cristãs. 
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Nem todos pensavam da mesma maneira como a 
família do menino Lourenço. Por isso, era natural que 
nem todos partilhassem a sua fé. Não faltava até quem 
lhes tivesse inveja. 

Mas isto não constituía nenhum obstáculo para 
aqueles esposos que eram modelo de todas as virtudes. 
Tanto Orêncio como Paciência morreram santamente 
depois de ter chegado à velhice e deram o seu sangue 
por Cristo. A Igreja de Huesca celebra-os como santos 
no dia 1 de Maio. 

Belo exemplo de pais e de santos esposos para os 
pais e esposos de hoje ... 

DIÁCONO FIEL 

Embora não tenha sido São Lourenço um dos san
tos mais celebrados por toda a antiguidade, os mais 
famosos Santos Padres, historiadores e poetas trans
mitiram-nos a sua maravilhosa vida e sobretudo o seu 
heróico martírio ... Ainda não está bem esclarecido o 
como e o por quê foi enviado a Roma para se colocar 
ao serviço do Papa São Sixto 11 que também seria mártir 
como ele. 

Que eram os Diáconos? 
Ainda agora existe na escala da vida sacerdotal 

este ministério chamado Diaconado que é como que o 
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Nos primeiros séculos, os Diáconos eram ajudantes dos Bispos 
e dos próprios sacerdotes. 
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passo imediato anterior ao sacerdócio ou um ministé
rio propriamente dito que, desde o Vaticano 11, se está 
revalorizando no chamado "Diaconado Permanente". 
Diácono Permanente é o homem probo que assim quer 
permanecer durante toda a sua vida. Deve distinguir-se 
pelo exercício das virtudes cristãs e dedicar-se ao apos
tolado de uma ou de outra forma, conforme a missão 
que lhe for confiada pelo bispo. 

Normalmente são homens já de meia idade que 
estão ligados pelo sacramento do matrimónio ou que 
não se decidiram por algum motivo a dar um passo para 
o sacerdócio. 

Nos primeiros séculos da Igreja desempenhavam 
um papel muito importante como ajudantes dos Bispos e 
dos próprios sacerdotes nos seus ministérios de ordem 
material e também na parte litúrgica. 

Em Roma havia sete Diáconos especiais. Encontra
mos Lourenço como um desses sete Diáconos ou Ser
vidores especiais, como uma espécie de conselheiros 
do Bispo na Cidade Eterna. 

A cargo de Lourenço estavam os 40.000 cristãos 
que havia nesse tempo na cidade de Roma. Ele era o 
homem fiel ao Papa e a todas as missões que este lhe 
confiava. 
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PERSEGUIÇÃO DE VALERIANO 

Uma das "notas" fundamentais da Igreja, desde os 
primórdios da sua existência, foi a "perseguição. " E 
esta será uma das notas que a acompanharão até ao 
fim dos séculos. Já o tinha anunciado Jesus que quem 
perseguir os cristãos acreditará que está a fazer um 

bem à humanidade. 

Os cristãos, ao morrer, costumavam deixar os seus 
bens à Igreja para que ela os administrasse a favor dos 
pobres, órfãos e viúvas. Por isso, mesmo sem o desejar, 
a Igreja administrava algum património de certo peso 
cujo produto se destinava a socorrer os mais pobres e 
abandonados. 

Bem cedo este património e a recusa de prestar culto 
aos deuses pagãos .. . despertou o ódio e a inveja dos 
pagãos, sobretudo dos imperadores que, como já tinha 
feito Herodes, viram que o único remédio era acabar 
com aquela peste dos cristãos. 

No ano 258 o imperador Valeriano quis suplantar os 
seus predecessores Nero, Calígula, etc .. . e fez um edito 
de dura perseguição contra todos os que seguissem a 
doutrina de Jesus de Nazaré. 

Para uns foi o desterro e a perda de todos os bens. 
Para outros foi a pena capital só por se negarem a ado
rar os deuses do império e continuar a prestar culto a 
Jesus de Nazaré. 
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O imperador Va/eríano moveu uma dura perseguição à Igreja . . .  

- 9  



Ainda outros foram condenados a trabalhos forçados 

durante toda a vida. 

São Cipriano, bispo de Cartago, escreveu neste 
tempo uma carta maravilhosa e arrepiante que recolhe 
todas estas leis cruéis de duríssima perseguição e morte 

a que estavam condenados todos os que se declaras

sem cristãos. 
"Cada dia- escrevia-aumenta a perseguição contra 

os cristãos. Confiscam os seus bens e condenam-nos 
à morte." 

PAI E FILHO 

Na Sagrada Escritura há páginas muito belas sobre 

a verdadeira amizade, mas dificilmente se encontra um 
caso tão emocionante como o que viveram estes dois 
personagens. Um ancião venerável, o Papa, sucessor 
de São Pedro na cátedra de Roma e um jovem, o seu 

Diácono, que o ama com toda a alma como só ama 
o mais carinhoso e confiado filho ao mais bondoso e 

amigo pai. 

São Sixto 11, assim se chamava esse santo homem 
que agora como bispo de Roma dirigia os destinos da 

Igreja perseguida, tinha plena confiança no seu fiel 

servidor. Não dava um passo sem o consultar. 
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Para onde vais, Pai, sem o teu filho? Para onde vais, santo sacer
dote, sem o teu diácono? 

-11 



Foi no dia 6 de Agosio de 258, quando Sixio li esiava 
nas catacumbas de Preiexiato a celebrar a Eucaristia 

rodeado pelos sacerdoies e por um grande número de 
fiéis, os soldados de Valeriano irromperam por lá den
iro e prenderam, sem o mínimo de compaixão, aquele 

venerável ancião e todos os seus sacerdotes. 
Conduziram-nos diante do Prefeito da cidade para 

que fossem condenados e justiçados pelo único crime 

de seguir a doutrina de Jesus Cristo e de fazer bem aos 

pobres, órfãos e viúvas. 
Enquanto levavam o Papa, saiu-lhe ao encontro o 

seu fiel servidor Lourenço que clamou: 

- Para onde vais, Pai, sem o teu filho? Para onde 
vais, santo sacerdote, sem o teu diácono? Como queres 
oferecer o sacrifício sem o teu diácono como sempre o 

fizeste? Que viste em mim que não seja do teu agrado 
para assim me desprezares? Encontraste-me porven

tura descuidado e negligente no desempenho dos meus 

deveres ministeriais? Não te fui sempre fiel em todas 
as missões que me confiaste? 

Lourenço acompanhava estas palavras com abun

dantes lágrimas que brotavam dos seus olhos. 
Os ardentes desejos de Lourenço terão o seu mais 

fiel cumprimento, um dia não muito longínquo. 
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A TI ESPERA-TE UMA MAIS DURA VITÓRIA 

Pai e filho abraçaram-se longamente até os esbirros 
os obrigarem, à força, a separarem-se. Lourenço queria 

correr a mesma sorte do seu amantíssimo Pai, o Papa 

Sixto. Mas não tinha chegado ainda a sua hora e, por 
isso, devia esperar um pouco mais. 

Às ardentes palavras que lhe dirigiu o seu fiel Diá
cono a caminho do martírio, respondeu o Santo Bispo 
de Roma: 

- Não te deixo, meu filho, nem te censuro por 
descuidado e negligente. Antes pelo contrário. Quero 
que saibas uma coisa: a batalha que te espera é muito 
mais dura e longa que a minha que vai acabar breve

mente. Os atrozes tormentos que te esperam não têm 
comparação com os meus. Eu sou velho e doente. A 

tua paixão de jovem saudável será muito mais atroz e 
prolongada que a minha mas não tenhas medo ... Ao 

fim conseguirás a vitória e sairás para a Pátria com a 

mesma palma do martírio que eu agora vou receber e 
pela qual tu tanto anseias. Deixa de chorar pois não 

tardarás muito a seguir-me e a derramar o teu sangue 

por Cristo" . 
Foi a chorar que os dois, o pai e o filho, se des

pediram manifestando ao mesmo tempo uma imensa 

fortaleza de alma. 
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Lourenço comprometeu-se a levar avante os conselhos que lhe 
dera o Papa, agora na prisão. 
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Lourenço comprometeu-se a levar avante os con
selhos que lhe dera o Papa atendendo os necessitados 
e cuidando ainda mais dos cristãos que ficariam breve
mente sem pastor. 

Entrou em casa da viúva Ciríaca a que curou de uns 
males terríveis que a atormentavam com uma simples 
imposição de mãos sobre a sua cabeça. Os cristãos ali 
reunidos beijaram-lhe os pés e ele, por sua vez, beijou
-lhos também como verdadeiros servos do Senhor. 

Lourenço percorreu as diversas casas dos cristãos 
consolando-os e animando-os até ao dia em que foi 
levado ao altar do martírio. 

ESTES SÃO OS TESOUROS DA IGREJA 

Vendo Valeriano que nada podia conseguir pela 
força e que os cristãos cada dia se multiplicavam mais 
e que até já os havia no próprio palácio imperial, quis 
mudar de táctica movido por interesses mesquinhos. 

Um dia chamou Lourenço e disse-lhe com bastante 
amabilidade: 

- "Olha, Lourenço, agora estou a dar-me conta de 
que temos sido muito cruéis e que vos martirizamos e 
que fizemos muitos estragos entre os seguidores desse 
Jesus a quem vós adorais .. . Olha, cheguei à conclusão 
de que a vossa Igreja é muito rica e que possuís ricos 
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Estes são os tesouros da Igreja .. . 
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tesouros de ouro e prata. Os vossos Pontífices oferecem 
libações ao vosso Deus em vasos de ouro finíssimo e 
outros em riquíssimos metais. Inteirei-me de que o vos
so Deus era muito pobre e de que não tinha moedas . .. 
e vós seguis o seu exemplo sendo muito desapegados 
destas coisas humanas .. . Por outro lado, eu preciso de 
muito dinheiro para pagar aos meus soldados e servi
dores. Por isso, ordeno-te que, se quiserdes continuar 
a viver, me entregueis tudo o que possuís em ouro e 
prata e outros preciosos metais." 

- Olhai, Majestade - limitou-se a responder Louren
ço- como podeis supor, eu não posso de um momento 
para o outro recolher todos esses tesouros. Dai-me um 
prazo de uns três dias e eu prometo atender o vosso 
pedido. Podeis estar certo de que os vossos desejos 
serão satisfeitos. 

Durante estes três dias, sempre vigiado pelos se
quazes do Imperador, Lourenço dedicou-se a recolher 
centenas de estropiados, coxos, paralíticos, enfermos 
de todas as doenças a que a Igreja socorria com as 
suas esmolas . . .  Eram uns 1.500 ... Quando conseguiu 
reuni-los todos, formou uma macabra procissão e diri
giu-se para o palácio imperial. . .  Chamou o Imperador 
e disse-lhe: 

- Estes são os tesouros da Igreja. São os mais ricos 
tesouros porque por eles também morreu nosso Senhor 
Jesus Cristo. 
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Valeria no ordenou aos soldados que açoitassem barbaramente 
Lourenço. 
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HIPÓLITO O VIGILANTE 

É fácil adivinhar o ódio e a raiva que rebentou no 
coração do imperador Valeriano ao ver-se enganado 
por aquele jovem cristão ... Lourenço ainda lhe disse 
mais coisas: 

- Majestade, não há tesouros maiores nem mais 
ricos que estes para bem do império. Se quiserdes 
que os vossos reinos cresçam ... atendei a todos estes 
desgraçados com o mesmo carinho e dedicação com 
que o faz a Igreja. Se quiserdes deveras a grandeza do 
vosso império de Roma ... ajudai a estes desgraçados 
que também merecem a vossa atenção. As nossas aju
das e orações em favor deles convertem-se em graças 
que nos levam ao céu . .. 

Valeriano, cheio de incontida cólera, ordenou aos 
soldados que ali mesmo desnudassem Lourenço e o 
açoitassem barbaramente até ao desfalecimento. 

Mas Lourenço não morreu por isso. Era muito maior 
o tormento que o esperava e com o qual devia dar glória 
a Deus. 

E ainda mais se irritou o Imperador ao inteirar-se do 
que tinha acontecido: 

Para que procurasse todos os tesouros da Igreja 
durante esses três dias, os reunisse em lugar seguro, 
porque Lourenço não os tinha todos consigo, Valeriano 
confiou esta tarefa a um dos seus soldados mais fiéis. 
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- Lourenço, que devo fazer para viver a fé que tu vives? 
- Baptiza-te em nome do Senhor! 
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Chamava-se Hipólito. Este não abandonava Lourenço 
dia e noite. E chegou a presenciar tantas e tão mara
vilhosas cenas que, pouco a pouco, o seu coração de 
pagão endurecido contra o cristianismo foi abrandando 
e converteu-se. 

Via com que carinho Lourenço beijava e abraçava 
a todos os pobres prisioneiros. Via os prodígios e mila
gres que o céu fazia com ele. E, por isso, não podendo 
resistir mais, um dia, disse: 

- Lourenço, que devo fazer para viver a fé que tu 
vives? 

- Baptiza-te em nome do Senhor! 
Fê-lo ele e toda a sua família e morreram mártires 

por Jesus Cristo. A sua festa celebra-se em 13 de 
Agosto ... 

A CRUELDADE TEM UM NOME 

Não há açoite mais duro que ferir o orgulho de uma 
pessoa que, por temperamento, é soberba e altiva. 

O amor próprio do imperador Valeriano tinha ficado 
duplamente ferido pela brincadeira dos "Tesouros da 
Igreja" e pela conversão do seu mais fiel servidor Hi
pólito e toda a sua família. Por isso, agora não poupou 
tormentos para se vingar à vontade daquele jovenzinho 
que atentava contra a mais alta dignidade imperial. 
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Valeriano entregou-o para que fosse martirizado com os mais 
atrozes tormentos ... 
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Chamou Lourenço e falou-lhe assim: 
- Eu sei que desejas a morte, mas não julgues que 

ta vou dar de um só golpe. Não. Foi demasiado o que 
te riste de mim e, por isso, deves pagar muito caro essa 
tua atrevida brincadeira. 

Lourenço, que estava cheio de Cristo e que tinha 
recebido já o anúncio do seu santo Pontifíce ... não se 
afastou perante estas ameaças e disse: 

- Pensas, talvez, que me vais amedrontar. Julgas 

que pelo facto de me anunciares estes tormentos eu me 
vou calar? Pois quero que saibas já, desde agora, que 
todos os tormentos que tens preparados para mim, por 

mais duros e cruéis que eles sejam, não passarão de 
um rico presente do céu repleto de suavíssimos delei
tes. Deves saber que nunca desejei outra coisa senão 

sentar-me a esta Mesa do Senhor para poder comer os 
seus saborosíssimos manjares ... 

- Tu julgas que agora me vais comprar com os 

tesouros que tens escondidos e que não quiseste en

tregar-me? - disse o Imperador. 
- Eu não confio nos tesouros da terra, respondeu 

Lourenço, mas nos tesouros do céu. 
Valeriano entregou-o para que fosse martirizado 

com os mais atrozes tormentos que nunca tinham sido 

utilizados com nenhum outro cristão ou malfeitor . .. 

- 23 



COM A GRAÇA DO SENHOR NADA TEMO 

A liturgia de São Lourenço é toda um encanto. Nela 
a Igreja recolheu as mais antigas tradições e os factos 
históricos que chegaram até nós de geração em gera
ção. 

Por exemplo canta: 
Lourenço entrou mártir e confessou o nome de 

Jesus. Lourenço operou uma obra boa iluminando os 
cegos com o sinal da cruz .. . A minha alma apaixona-se 
por Ti ao sentir que a minha carne se derrete nos teus 
altares, meu Deus. 

Alguém chamou a este Santo o "Santo da simpatia", 
e "o Santo do Bom Humor" ... porque realmente mostrou 
tê-lo quando caçoava do próprio imperador e de todos 
os seus verdugos porque se ria dos tormentos com que 
o afligiam e que, para ele, em vez de grilhões ou cadeias 
lhe pareciam chuva de pétalas de rosa. 

Valeriano ordenou aos verdugos que o açoitassem 
cruelmente com varas, que o levantassem no ar e quei
massem o seu peito com lâminas de ferro em brasa. 
Lourenço ria-se do tirano e, ao mesmo tempo, dava 
graças a Deus por aqueles presentes dizendo: 

- Ó meu Deus, ó meu Jesus, tem compaixão do 
teu servo. Ajuda-me a ser forte e fiel até à morte. Tem 
compaixão de mim porque, ao ser acusado, não te 
neguei e quando fui interrogado sobre a minha fé con-
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fessei-te diante dos acusadores. Concede-me a graça 
de te ser fiel até à morte para que estes meus irmãos 
vendo as maravilhas que realizas em mim creiam em 
ti e se salvem .. . 

O imperador ao verificar que não levava a sua avan
te, dizia: 

-Vejo que és um mago e que, por arte de magia, te 

ris dos teus tormentos ... mas juro-te que vais padecer 
o que nunca ninguém padeceu até agora ... 

- Com a graça do meu Senhor Jesus Cristo, nada 
temo, respondeu Lourenço. 

A VISÃO DO ANJO 

Continuava o valente Lourenço confessando a Jesus 
Cristo que era quem lhe dava forças fora do comum 
para poder resistir a tantos e tão grandes tormentos: 

- Imperador, não te canses de martirizar-me. Quanto 

mais me atormentas maiores são as forças que o meu 
Senhor Jesus Cristo me oferece ... Não te canses de me 

fazer padecer. Estou disposto aos maiores tormentos 
que me possam sobrevir. Não os temo. 

O imperador já não sabia a quê ou onde recorrer 

para ver se conseguia realizar o seu intento, isto é, que 
negasse a fé ou que lhe revelasse onde escondia os 
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Um dos soldados que o guardava, chamado Rvmão, viu um anjo a 
curar-lhe as feridas ... 

26 -

tesouros de que tanto lhe tinham falado. Mas a cons

tância de Lourenço era muito superior aos sofrimentos 
que padecia. 

Mandou que o açoitassem de novo e mais barba
ramente. Que, com garfos de ferro, lhe rasgassem as 

carnes, que o colocassem sobre um potro e que, por 
meio de umas rodas, desgarrassem a sua carne. O 
que mais irritava o tirano era ver que Lourenço nunca 
se queixava ou nem sequer soltava algum gemido. 

Num desses momentos, desde o potro do suplício, 
Lourenço exclamou: 

- Bendito sejais ó Deus, Pai de nosso Senhor Jesus 

Cristo, que usais de tanta misericórdia para comigo. 
Eu não a mereço. Suplico-Vos que todos os presentes 

vejam que só Vós sois grande e poderoso contra os 
vossos inimigos. 

Numa destas ocasiões, julgando-o já quase morto, 
levar�m-no ao calaboiço. E um dos soldados que o 
guardava e se chamava Romão, viu um anjo a curar

lhe as feridas e atendê-lo a com carinho. Perante esta 
cena, este soldado disse a Lourenço: 

- Senhor, quero tornar-me um dos teus. Baptiza-

-me. 
Morreu mártir. A sua festa celebra-se no dia 9 de 

Agosto. 
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JÁ ESTOU ASSADO DESTE LADO 

O tormento da grelha era desconhecido até este 

martírio de São Lourenço. Muitos eram já os tormentos 

que tinha padecido por Jesus Cristo o nosso herói. .. e 
de todos o tinha tirado incólume a fé e a graça do Se
nhor. 

Agora esperava-o um ainda muito mais refinado. 

O tirano vendo que já não sabia a que havia de 

recorrer para fazê-lo apostatar na fé, disse-lhe: 
- Verás agora, insensato Lourenço, o que tenho 

preparado para a tua teimosia. Tu zombas dos nossos 

deuses, mas vais ver em que acaba toda a confiança 
nesse Deus que dizes que amas tanto e em quem tanto 
confias. 

- Pois olha, imperador, se tão refinados são os 
tormentos que me preparaste, ainda é muito maior a 
confiança que eu tenho na ajuda do meu Deus, que é 
o único verdadeiro. A tua noite está cheia de trevas en

quanto a minha vai brilhar com uma luz deslumbrante. 
Ao ouvir estas palavras, o imperador, cheio de có

lera, mandou trazer as grelhas que tinha preparado e 

nas quais ainda ninguém tinha sido sacrificado e man
dou que as acendessem com muito fogo. Quando tudo 
estava ardendo desnudaram o santo e colocaram-no 

sobre elas. Lourenço, sem se perturbar, disse: 
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Já estou assado deste lado ... Voltai-me para o outro ... 
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- Senhor, recebei o meu sacriiício em odor de sua

víssimo louvor. 

E acrescentou dirigindo-se ao tirano: 
-Quero que saibas tu, tirano, que este ioga é para 

mim de suavíssimo refrigério e um grande presente. 
Todo este fogo que agora queres que me queime guar

da-o o Senhor para te queimar a ti por toda a eternidade 
sem jamais te consumir. 

E, voltando-se para os verdugos, dizia-lhes num 

santo gracejo: 
- Já estou assado deste lado, se vos parecer bem, 

voltai-me para o outro lado para que também ele seja 
assado e possais comer-me, se quiserdes. 

CÂNTICOS EM SUA HONRA 

Por fim chegou a sua hora de partir para o Pai e de 
se juntar ao seu santo Bispo Sixto li que o tinha prece

dido no martírio. 
Os cristãos que estavam presentes admiravam-se 

ao contemplar tanto heroísmo e um rosto tão resplan

decente e suave que parecia um céu. Daquelas brasas 
saía uma fragrância que encheu todo aquele ambiente e 

a todos deixou maravilhados. Lourenço voltou os olhos 

para o céu e, desde aquele suplício, exclamou: 

30 -

- Graças vos dou, Deus meu, por me terdes con
cedido a imerecida graça de poder entrar no reino dos 
bem-aventurados. 

Era o dia 1 O de Agosto do ano 258 quando expirou. 
Imediatamente os cristãos recolheram os restos 

do seu corpo carbonizado e, em segredo, deram

-lhe sepultura numa propriedade da cristã Ciríaca, 
a quem o Santo tinha curado das suas doenças. 

Mesmo antes de chegar a Paz de Constantino pelo 

Edito de Milão, em 313, já lhe tributavam culto nas cata
cumbas de Roma e em outras partes da cristandade. 

Não é exagerado afirmar que foi o mártir mais fa

moso ou, pelo menos, um dos mais famosos desde os 
mais remotos tempos. 

Levantaram-se igrejas em sua honra tanto em Roma 

como em outras partes do mundo cristão. 

Em Espanha, o rei católico Filipe 11 dedicou-lhe o 
grande templo e mosteiro do Escoriai, perto de Madrid, 

edificado em forma de grelha. 

Os Santos Padres, escritores eclesiásticos, pinto
res e escultores cantaram a sua gesta e esculpiram ou 
pintaram a sua imagem. 
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