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No norte de Espanha, num fértil vale banhado pelo 
rio Urola, entre Azcoina e Azpeitia, sobressaía uma casa 
nobre, uma espécie de êastelo, pertença dos Senhores 
de Loyola, uma família muito importante de tradição me
dieval. 

Ali, no ano de 1491, nasceu um menino, o décimo ter
ceiro filho do casal, a que foi dado no baptismo o nome de 
lfíigo que, mais tarde, na Universidade de Paris, trocaria 
pelo de Inácio. 
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Era um menino encantador, de rosto redondo e rosado 
que, segundo o costume da época e daquela família nobre, 
foi baptizado logo após o nascimento. A mãe, que já se 
encontrava bastante débil quando o deu à luz, não gozou 
muito a sua presença pois faleceu pouco tempo depois. 
O bebé foi então entregue aos cuidados de uma saudável 
camponesa, cujo marido trabalhava nas oficinas de ferro 
dos senhores de Loyola, e que foi sua ama de leite. 

Esta valente camponesa, mulher de muita fé, procurou . 
dar-lhe a melhor educação de que era capaz. Ensinou-o 
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a amar a Deus e a rezar. Infundiu-lhe também no coração 
um grande amor à Santíssima Virgem a quem ele sempre 
recorrerá e cujo auxílio experimentará no meio das maiores 
dificuldades. 

Foi também na casa desta senhora que lfiigo se fami
liarizou com a língua vasca de que, mais tarde, não fará 
muito uso. 

D. João Velásquez de Cuéllar, um importante Senhor 
do Reino, adivinhando que o pai de lfiigo não teria muito 
tempo de vida pediu-lhe que lhe confiasse o filho mais 
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novo pois queria fazer dele um grande homem cuidando 
da sua educação e abrindo-lhe as portas da corte. D. João 
Velazquez era parente dos Loyola por parte da esposa, D. 
Maria de Velasco. Desempenhava o cargo de "Contador" 
uma espécie de Ministro das Finanças do Rei Católico. 

lfíigo recebeu, de facto, uma esmerada educação de 
que dará mostras toda a vida no porte distinto, na conversa 
agradável, sempre com palavras medidas e pesadas, na 
etiqueta, no trato com as pessoas, na delicadeza de atitu
des e reacções e na maneira fidalga como se comportava 
à mesa. 

6 -

Foram frequentes as deslocações de lfíigo por muitas 
regiões de Castela a Velha. Onde se encontrava a Corte 
aí estava D. João Velásquez e lfíigo, seu .pajem: Arévolo, 
província de Ávila, sua residência habitual, Medina del 
Campo, Valladolid, Tordesillas, Segóvia, Madrid. 

As viagens faziam-se a cavalo ou de coche e lfíigo 
enchia os olhos com a vastidão daquela planura com 
horizontes sem fim. Exercitava-se também na caça e nos 
torneios. Gostava de assistir às lides de toiros e de parti
cipar nos opulentos banquetes que a esposa de D. João 
preparava para o rei e para a rainha. 

Amava a música e gostava muito de dançar. 
Era um menino muito dotado. Alguém o retratará mais 

tarde como "rijo e valente, muito animoso para empreender 
coisas grandes, de nobre ânimo e liberal, e tão engenhoso 
e prudente nas coisas do mundo, que naquilo em que se 
metia e a que se aplicava, mostrava-se sempre muito". 

Parece que o pai sonhava para ele a carreira ecle
siástica mas lfíigo entusiasmava-se mais com a vida de 
cavaleiro e de aventuras de que tinha exemplos na própria 
família. 

De facto, dois dos seus irmãos tinham seguido a ban
deira do Grande Capitão em Nápoles. Um terceiro, comen
dador de Calatrava, embarcou para a América. Um outro 
estabeleceu-se numa povoação de Toledo, depois de ter 
combatido como capitão de Companhia contra os mouros 
em Granada. Finalmente ainda outro comandou tropas 
contra os franceses ao serviço do Duque de Alba. 
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Esta sua paixão guerreira era alimentada pela leitura 
dos livros de cavalaria como o Amadis de Gaula. 

Mas lfíigo tinha também uma grande sensibilidade e 
uma alma sonhadora. Gostava de ler poesias de amor e 
deixava cativar o seu coração pela beleza das jovens. 
Mais tarde, escreverá um seu secretário: 

"Embora muito ligado à fé, não viveu nada em con
formidade com ela. Não se afastava de uma vida de pe
cado, antes era particularmente inclinado para os jogos 
e coisas de mulheres e, em revoltas e coisas de armas, 
todos reconheciam nele exímias qualidades naturais: 
valor, magnanimidade, desinteresse, fina destreza em 
governar os homens. Deu-se demasiada importância a um 
processo criminal que, em 1515, se levantou em Azpeitia 
"contra Dom Pêro Lopes de Loyola, capelão, e lfíigo de 
Loyola, seu irmão, sobre certo excesso que eles tinham 
cometido ou perpetrado no dia de Carnaval ultimamente 
passado". Não sabemos ao certo o que isto significa. 
Talvez uma cilada nocturna, frustrada, contra alguma 
pessoa eclesiástica. 

lfíigo era um cavaleiro que prezava a sua honra. Dizem 
que, um dia, passava sozinho por uma rua de Pamplona 
quando encontrou uma multidão de gente que lhe barrava a 
passagem e o queria mesmo encostar à parede. Ele puxou 
da espada e arremeteu contra todos disposto a morrer às 
mãos da multidão mas não a deixar-se humilhar. 

Enamorou-se por uma alta dama que muitos supõem 
ser a rainha D. Germana ou a infanta D. Catarina. 
8-

D. João Velázquez morreu em 1517. lfíigo tinha passa
do com ele mais de doze anos. Desaparecido este protec
tor, acolheu-se à sombra de D. António Manrique, duque 
de de Nájera e vice-rei de Navarra. 

Pamplona foi invadida pelos franceses. Ele está no cas
telo, como capitão, defendendo aguerridamente a cidade. A 
hora é de perigo. Não há ali sacerdote que o possa atender 
de confissão. Revelando uma fé imensa, pede perdão a 
Deus dos seus pecados e confessa-os a um soldado, seu 
companheiro. 
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Combatia-se denodadamente. O capitão Herrera e 
outros querem render-se. 

- Rendição . . .  não! De nenhum modo! - clama lnigo. 
A causa que defendemos é justa. Por mim, eu resisto até 
ao fim. Não me entrego. 

Acabava ele de afirmar a sua vontade decidida de 
combater até ao limite das forças quando foi atingido por 
uma bala de canhão que lhe esfacelou a perna. Caiu por 
terra. Era o dia 20 de Maio de 1521. Socorreu-o um soldado 
enquanto outros, animados pelo exemplo do seu capitão 
(como impropriamente o chamavam), redobram o esforço 
10-
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na luta. lnigo tenta erguer-se e pegar outra vez na espada. 
Não é capaz. Estava realmente muito ferido. Aquela batalha 
tinha sido a última da sua vida. Deus tinha-o destinado para 
outras que ele ainda nem sequer suspeitava. 

Os tratamentos a que se sujeitou foram dolorosíssimos: 
os ossos deslocados tiveram de ser colocados no lugar 
próprio. No meio de todos estes tratamentos, feitos sem 
qualquer anestesia, ninguém lhe ouviu um queixume. 

Quando começou a dar os primeiros passos, após 
um longo período de repouso, notou que manquejava um 
pouco e que os ossos sobrepostos um no outro o impe
diam de usar uma meia elegante e de mostrar toda a sua 
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galhardia de fidalgo nas reuniões de sociedade. Mandou 
que lhe quebrassem novamente a perna para eliminar 
esse defeito. Podemos imaginar as dores atrozes que este 
estóiso fidalgo e valente militar teve de sofrer. 

Novamente um longo período de repouso em conva
lescença. lnigo lia, lia muito livros de cavalaria e poemas 
de amor. Esgotados estes, ofereceram-lhe vidas de santos 
e a vida de Cristo. 

Nossa Senhora confirma-o com uma visita. E nasce 
nele o primeiro sentimento de total abandono das coisas 
do mundo. A decisão estava quase tomada. Depois de uma 
peregrinação à Terra Santa, entraria na Cartuxa de Sevilha. 
12-

Um dia, manhãzinha cedo, no princípio de 1522, saiu 
da sua casa de Loyola montado numa mula para se di
rigir ao santuário de Montserrat, na Catalunha. Os seus 
acompanharam-no uns bons quilómetros. Depois, partiu só 
acalentando o sonho de tornar-se santo. Meditava e dizia 
de si para consigo: "Se S. Francisco fez isto, eu tenho de 
fazer o mesmo: Se S. Domingos fez isto, eu também sou 
capaz de o fazer". 

De passagem, visitou o santuário de Nossa Senhora 
do Pilar. 
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Um pouco antes de Monserrat, desfez-se das roupas 
esplendorosas que envergava e vestiu-se de saco. 

Alguns afirmam mesmo que ele terá trocado a sua 
roupa com um mendigo. Seja como for, o seu desprendi
mento é total. Em Monserrat leva uma vida de contínua 
oração e meditação. Deixa crescer o cabelo e a barba, faz 
grandes penitências (chega a passar uma semana inteira 
sem comer nem beber) e prepara-se para uma confissão 
geral que faz ao longo de três dias. 

Um monge beneditino dá-lhe as primeiras instruções 
espirituais e vai-o preparando para uma consagração total 
à Santíssima Virgem. 
14-

Desejando ser armado cavaleiro da Celeste Rainha, tal 
como ele tinha lido nos Livros de Cavalaria, lnigo passa 
uma noite inteira de vigília diante do altar da Santíssima 
Virgem. 

Olhos nos olhos da Mãe do Céu, ele lembrou a terna 
devoção que lhe tinha sido incutida pela sua ama de 

leite, a protecção que tinha experimentado 
em diversas circunstâncias e a vida levia

na que tantas vezes tinha levado bem 
contrária à voz da sua consciência. 

Louvou, agradeceu, implorou 
e consagrou-se inteiramente ao 

serviço de Maria. De agora em 
diante todas as fibras do seu 

ccração bateriam apenas 
por Ela. 

Seria seu cavaleiro. 
Defenderia os seus 

interesses e os de 
Jesus, seu Filho. 
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Deixando Monserrat dirigiu-se 
para a Gruta de Manresa que será 
um lugar muito importante no itine
rário espiritual de lnigo. 

Pelo caminho, socorre os men
digos fornecendo-lhes roupas e 
alimentos, junta grupos de pessoas 
a quem fala de Deus e dos seus 
mandamentos, cuida carinhosa
mente dos doentes, promove reu
niões de oração. 

As pessoas olham 
para aquele homem de 
maneiras distintas e in
terrogam-se. E, na sua 
sabedoria, que é dom 
do Espírito Santo con
cedido aos humildes, 
concluem que ele é um 
Santo, um enviado de 
Deus ao mundo. 

Era sempre com mui
ta saudade - e quantas 

16-

vezes com lágrimas - que elas viam lnigo afastar-se da 
povoação. Aquele jovem, pobremente vestido, possuía 
uma alma imensamente rica. 

A gruta de Manresa é uma caverna cavada numa pe
quena elevação, à margem de um rio. Aqui passava lnigo 
grande parte do tempo, no meio da maior incomodidade, 
rezando, meditando, fazendo penitência, chorando os 
seus pecados. Lembrava-se dos lautos banquetes em que 
tinha tomado parte, dos seus devaneios sentimentais, da 
vaidade e do orgulho que tantas vezes tinha manifestado. 
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Olhava para o crucifixo, contemplava os sofri
mentos de Jesus, meditava as suas palavras na 
cruz e lia a sua mensagem ao longo de todo o 
evangelho. Depois, entre lágrimas e sus-
piros, pedia perdão e algumas vezes 
flagelava o seu débil corpo. 

Todos os dias saía da gru-
ta para ir visitar os doen
tes do hospital. 

18-

A gruta de Manresa marca um momento muito impor
tante no itinerário espiritual de lnigo de Loyola. Levando 
uma extraordinária vida de oração e penitência, foi ali, 

em longo retiro, que ele começou a delinear 
a sua vida apostólica de doação aos outros 

na pregação e na assistência aos doentes 
nos hospitais. Mas foi sobretudo ali que, 

ele sob o olhar e o influxo maternal 
de Maria, fundado na experiência 

da própria conversão, escre
veu um pequeno mas impor

tantíssimo livro chamado 
"Exercícios Espirituais" 

classificado por Pio X I  
como o "código mais 

sábio e universal 
na direcção das 

almas". 
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De Barcelona, onde foi maltratado porque, devido ao 
seu traje grosseiro, foi considerado um marginal, seguiu 
para. Roma e Veneza, mendigando de porta em porta. 
Depois partiu de barco para Chipre e, finalmente, chegou 
à Terra Santa. 

É impossível descrever a emoção espiritual de líiigo 
quando chegou à Terra de Jesus. Chorou, rezou, meditou, 
bendisse o Senhor por lhe ter concedido tão grande graça. 
20 -

Em Jerusalém visitou a igreja do Santo Sepulcro, o 
Monte das Oliveiras, o Cenáculo . . .  Esteve também em Be
lém, nas margens do Jordão, e percorreu, com o coração 
a estalar de dor e arrependimento, a Via Sacra revivendo 
todos os sofrimentos de Jesus . 

Pensou em ficar na Terra Santa para converter os mu
çulmanos mas Deus manifestou-lhe que o seu caminho 
era outro. Regressou a Espanha. 
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Projectando o seu futuro apostolado, iniciou o estudo 
do latim ao lado de meninos de dez e doze anos ele que já 
contava trinta e três. Frequentou a Universidade de Alcalá 
e Salamanca. Alguns, não a Inquisição mas vários Vigários 
Gerais, consideraram-no um "Iluminado" tão estranha era 
a sua maneira de viver. 

Em Fevereiro de 1528 apresentou-se na célebre Uni
versidade de Paris. Trocou o nome de lfíigo pelo de Iná
cio. Levava consigo um belo sonho: reunir um grupo dos 
melhores estudantes e comunicar-lhes o fogo do amor de 
22-

Deus que lhe ardia no coração. Sabemos a sua persistência 
diante de Francisco Xavier repetindo-lhe continuamente: 
Xavier, de que vale ao homem ganhar todo o mundo se 
vier a perder a sua alma? 

O primeiro a aderir ao seu chamamento foi Pedro 
Fabro. Seguiram-se-lhe Xavier, Lainez, Salmerón, Simão 
Rodrigues e Bobadilla. Irmanados no mesmo ideal, no dia 
15 de Agosto de 1534, subiram a Montmarte e aí fizeram 
os primeiros votos e tomaram a resolução de ir, caso fos
se possível, à Terra Santa ou, não sendo possível, para 
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qualquer lugar para onde o Vigário de Jesus Cristo os 
enviasse. 

A viagem à Terra Santa tornou-se impossível. Por isso, 
dirigiram-se para Roma para oferecer os seus serviços ao 
Santo Padre. Paulo 111, que os recebeu com grande alegria. 
Pelo caminho pregavam, visitavam os pobres, prestavam 
serviços nos hospitais. Era um Instituto religioso com um 
estilo de vida muito diferente dos que até então existiam 
na Igreja. 
24-

Inácio concebeu a Companhia de Jesus como um grupo 
de soldados ao serviço do Divino Imperador que é Deus. 
Para Ele deve convergir toda a glória. O Generalíssimo na 
terra é o Papa. Por isso, os jesuítas, além dos três votos 
de pobreza, obediência e castidade, emitirão um quarto 
voto de "especial obediência ao Sumo Pontífice no que se 
refere a missões entre hereges e pagãos." 

Ele define claramente o objectivo do novo Instituto: "O 
fim desta Companhia não é somente ocupar-se, com a 
graça divina, da salvação e perfeição das almas próprias, 
mas com a mesma graça, esforçar-se intensamente por 
ajudar a salvação e a perfeição das do próximo". 

- 25 



A Companhia começou a 
expandir-se e a consolidar-se 
por toda a parte. 

Os seus membros espalha
ram-se, na Europa, pela Itália, 
Alemanha, Áustria. Mas não de
moraram muito a estender a sua 
benéfica acção à África, à Índia, 
ao Japão, à China . . .  levando a 
mensagem do evangelho às 
terras mais distantes ensinando 
o catecismo a crianças e adultos a quem, muitas vezes, 
também levarão a luz da civilização. 

26-

A pedido de ,D. João 11 1 de Portugal, Francisco Xavier 
e Simão Rodrigues são destinados para a Índia. Simão 
Rodrigues fica em Portugal. D. João 1 1 1  faz tudo para reter 
também Francisco Xavier mas ele parte para a Índia onde 
desenvolve uma inaudita actividade apostólica que o tor
naram o maior apóstolo dos tempos modernos. 

Inácio permanece em Roma. Prega, dá exercícios 
espirituais, visita hospitais, ensina catecismo nas praças, 
orienta a Companhia de Jesus que, entretanto, vai crescen
do de uma maneira extraordinária. A sua correspondência 
com os membros é imensa. Ainda hoje se conservam 6. 795 
cartas da sua autoria. Muitíssimas mais ele escreveu com 
toda a certeza .. . 

Nestas cartas, exortava os seus filhos espirituais a dar 
exercícios espirituais, cujos frutos ele tão bem conhecia, a 
ensinar catecismo, a fundar colégios, a cuidar da formação 
dos futuros sacerdotes. Delineava estratégias e traçava 
planos para a evangelização em território de infiéis, caso 
de S. Francisco Xavier, ou para a restauração da fé católica 
na Alemanha, caso de S. Pedro Canísio. 

Preocupa-se com a formação dos sacerdotes. Quer 
ver em Roma um centro de cultura eclesiástica. Com essa 
finalidade foi criado o Colégio Romano (1551 ), que depois 
se chamará Universidade Gregoriana, e o Colégio Germâ
nico, cujos estatutos foram redigidos por ele próprio. 

Era um homem apaixonado por Jesus Cristo e pela 
Igreja. Não era aquele homem austero e sombrio que, 
por vezes, falsamente, nos apresentam mas, pelo con-
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trário, uma pessoa amável, terna e afectuosa que sabia 
amar a fazer-se amar por todos 

particularmente pelos seus 
discípulos. 

28-

Morreu em Roma, no 
t dia 31 de Julho de 1556, 

rodeado por muitos dos 
seus companheiros, 

os Padres da Com
panhia de Jesus. 

Foi o culminar de uma vida, que mais parece um ro
mance de aventuras, dominada por uma única paixão: a 
maior glória de Deus e a salvação das almas. 

Ao cerrar os olhos para o mundo, Inácio deixava es
palhados pelo mundo mais de mil membros que tinham 
aderido ao seu projecto apostólico. Um grande exército 
aguerridamente pacífico. 

Actualmente, como disse, há anos, o saudoso Papa 
João Paulo 1 1, os Jesuítas constituem a Ordem com o maior 
número de membros na Igreja. 
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OFERECIMENTO 

Recebei, Senhor, nas vossas mãos 
toda a minha liberdade. 
Recebei a minha memória, 
inteligência e vontade. 
Tudo o que tenho e possuo, 
fostes, Vós, Senhor, que mo destes. 
Eu vo-lo entrego, 
sem reserva alguma, 
para que a vossa vontade 
de tudo disponha. 
Dai-me, somente o vosso amor 
e a vossa graça 
e serei bastante rico. 

Santo Inácio de Loiola 
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