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COM A FOICE NA MÃO 

Epifania significa "manifestação do Senhor". Em 
Espanha todas as crianças suspiram por esse dia, pelo 
Dia de Reis, para receber os presentes que em Portugal 
é costume oferecer pelo Natal. 

Para a casa de João de Ávila, em Almodôvar del 
Campo, aquele Dia de Reis de 1499, foi totalmente es
pecial: veio alegrar esse lar um rico presente, um novo 
pimpolho que havia de ser a maior glória da família. 

A sua meninice foi igual à de qualquer outro meni
no da sua idade e condição. Os pais eram de posição 
abastada e, por isso, puderam dar-se ao luxo de o 
enviar para Salamanca, a cidade do saber, para ali se 
doutorar em leis e chegar a ser, mais tarde, um grande 
jurisconsulto. 

Aqui passou quatro anos entregue ao estudo das 
leis e também aos passatempos que chegaram a rou
bar-lhe o coração. 

Mas tudo acabou quando a graça do Senhor veio ao 
seu encontro numa festa de touros. Pareceu-lhe ouvir 
uma voz que dizia: 

-"João, não é este o teu caminho. É meu desejo 
que abandones estes estudos e que te entregues ao 
estudo sério e verdadeiro da minha doutrina para, de
pois, a levares aos outros". 

João obedeceu e abandonou para sempre aquelas 
"negras leis" como lhes chamará mais tarde. 
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Até à velhice manejarei incansavelmente a foice. 
Serei ceifeiro de Deus. 
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Voltou a Almodôvar e passava dias e noites entregue 
à oração e à mortificação pensando nas muitas almas 
que se perdiam 

O seu agradecido discípulo, o famoso dominicano 
Frei Luís de Granada, descreverá assim a sua bela vida: 

-"O meu nome é Ávila. A minha pousada: a terra. A 
minha pátria: o céu. O meu ofício: ser ceifeiro de Cristo. 
Até à velhice manejarei incansavelmente a foice, guar
dando a ceifa nos espigueiros celestes ... " 

UMA PRIMEIRA MISSA ORIGINAL 

Estando certa noite entregue à oração no seu es
pigueiro de Almodôvar ouviu a voz do Senhor que lhe 
dizia: 

"João, quero que sejas pregador da minha doutrina 
e que encaminhes muitas almas para o meu redil. Mas, 
para isto, não basta a oração e a penitência. Deves tam
bém preparar-te muito bem nos estudos para atraíres 
os intelectuais afastados .. . " 

Conhecendo assim, com clareza, a vontade do 
Senhor, dirigiu-se para Alcalá de Henares e entregou
-se totalmente ao estudo das Sagradas Escrituras e da 
Teologia sob a sábia direcção de Mestres insignes que 
foram, pouco a pouco, iluminando a sua inteligência mas 
sobretudo formando o seu apostólico coração. 
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Os doze pobres mais carenciados vieram a sua casa. Lavou-lhes 
os pés, entregou-lhes roupa nova e serviu-lhes uma boa refeição. 
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Enquanto estudava, entregava-se à oração mais 
fervorosa e praticava todas as obras de caridade que 
lhe eram permitidas pelo seu magro bolso e pelo tempo 
de que dispunha. 

Terminados os estudos, estava preparado para dar 
um passo importantíssimo na sua vida: a ordenação 
sacerdotal. Ele chegará a ser um grande sacerdote 
embora sinta, todos os dias, uma terrível responsabili
dade pelo peso que representa este precioso dom de 
que se sentirá sempre sumamente indigno. 

Os seus concidadãos de Almodôvar esperavam 
com ânsia a sua Primeira Missa, a sua Missa Nova. 
Eles já tinham sido testemunhas de outras e sabiam 
que o acto religioso terminava com um banquete e uma 
grande festa. 

A Missa foi solene como não havia memória de ter 
havido outra assim. Mas a festa que se lhe ia seguir . .. 
não se seguiu. João já tinha preparado tudo para que, 
no fim da Missa, os doze pobres mais carenciados 
da povoação viessem a sua casa. Lavou-lhes os pés, 
entregou-lhes roupa nova, que tinha preparado, e, 
depois de lhes servir uma boa refeição, abraçou-os e 
despediu-os com grande afecto. 

Depois, estando ele já só, rompeu num profundo 
pranto porque se julgava indigno de tão grande dig
nidade. 

-7 



QUE GRANDE DIGNIDADE! 

O jovem sacerdote tinha absorvido profundamente 
o que significava ser sacerdote. 

O sacerdote é um homem pecador como os outros, 
mas escolhido pelo Senhor para ser dispensador dos 
tesouros de Deus. A ele está confiada a dignidade de 
ser aquele que faz renascer Cristo na Eucaristia . . .  aque
le que alimenta as almas com o pão da Palavra de 
Deus ... aquele que absolve os pecados dos homens 
em nome do Senhor, aquele que deve deixar tudo, até 
a si próprio, para se entregar totalmente a Cristo e aos 
homens por Cristo. 

Tudo isto sabia-o perfeitamente João e, por isso, 
enchia-se de temor quando pensava no seu atrevimento 
de ter dado o passo de se ordenar sacerdote. 

Às vezes dizia que era o demónio quem empurra
va alguns a ordenar-se sacerdotes para depois serem 
orgulhosos e senhores de si mesmos. 

Frequentemente lamentava-se de não ter escolhido 
como ministério o ser empregado de algum ofício ma
nual ou, talvez, criado de um hospital. 

Às vezes, dizia: 
"Que grande dignidade ser sacerdote! Quem poderá 

compreender o que isto significa? Mesmo que tivésse
mos a pureza dos anjos, ainda assim, seríamos indignos 
de possuir tão grande dignidade." 
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Choro porque não sei se o que estou a fazer 
é segundo a vontade do Senhor . . .  
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Certa ocasião foi visitá-lo um padre jesuíta, seu 
amigo, e encontrou-o banhado em lágrimas: 

- Meu padre, porque chora? 
Ele não cessava de derramar lágrimas. 
- Olhe, amado padre, choro porque eu não sei se 

o que estou a fazer é segundo a vontade do Senhor. 
Você, como religioso, sabe-o bem. Basta que cumpra 
a santa obediência. 

AS ÍNDIAS OU ANDALUZIA? 

O jovem sacerdote ardia de zelo pelas almas. Ele 
sabia que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar a 
humanidade mas que, no dia da Ascensão aos céus, 
confiou aos homens a tarefa de serem seus continua
dores na obra da salvação. 

Agora são os homens, sobretudo através da oração 
e do apostolado, que devem continuar a obra iniciada 
por Jesus Cristo . .. até chegar a hora de se cumprirem 
as palavras do próprio Jesus: que haja um só rebanho 
e um só Pastor .. . 

João quer ir para longe, para muito longe, onde 
ninguém o conheça nem aplauda, onde haja majs 
necessitados da sua ajuda. Quer gastar-se totalmente 
por Jesus Cristo. 
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Sonha com as Índias mas a vontade de Deus 
é que permaneça na Andaluzia ... 
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Tem boas relações com os Padres Dominicanos. 
Eles foram os seus mentores em Alcalá e, segundo 
parece, até chegou a vestir o hábito da Ordem de São 
Domingos. Chega-lhe ao conhecimento que o Padre 
Garcez, dominicano, foi nomeado bispo de T laxcata e 
propõe-lhe: 

- Padre, não me quer levar consigo para aquelas 
terras de infiéis para pregar Jesus Cristo? 

- Sim, meu filho, tenho muita necessidade de ajuda 
pois preciso de fundar uma missão onde aqueles pobres 
índios encontrem o verdadeiro rosto da Igreja. 

Prepara a documentação necessária e despede-se 
dos seus. Vai para Sevilha e ali espera a comitiva de 
que vai fazer parte rumo ao México . .. Mas eram outros 
os planos da Divina Providência. 

O arcebispo Manrique impede-o dizendo: 
-

_
Bom Padre João, a vontade de Deus é que as 

suas lndias sejam a sua própria terra. Andaluzia precisa 
de si. Os seus campos, as suas povoações, estão em 
risco de se deixarem cegar pelo inimigo de Cristo e são 
precisos apóstolos que atalhem o mal. 

O Padre João obedeceu e ficou na sua Andaluzia. 
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ZELOSO PREGADOR 

Muitas coisas foi São João de Ávila, insigne Patrono 
do Clero Espanhol ... mas não há dúvida de que este 
é o apelativo que melhor lhe quadra: zeloso pregador, 
apóstolo de Andaluzia e de todas as regiões de Espa
nha que tiveram a inapreciável dita de poder escutar os 
seus sermões de fogo. 

O primeiro sermão fez história na sua vida. Tinha 
um medo enorme. Parecia-lhe impossível pôr-se dian
te daquele público pois não sabia o que lhe havia de 
dizer. Tinha-se preparado conscienciosamente para 
esse sermão ... embora depois não tivesse dito nada do 
que tinha escrito e estudado. Deixou falar o coração. 
Viu que isto lhe deu um bom resultado e, desde então, 
agiu sempre assim. 

Isto não significa que não se preparasse e não es
tudasse a matéria de que ia falar. Antes pelo contrário. 
Uma vez feita a sua parte, entregava tudo nas mãos 
de Deus e era o seu coração quem dirigia as palavras 
que lhe saíam da boca. 

Chamavam-no bispos e religiosos das mais diver
sas Ordens para que pregasse nas suas igrejas e para 
que dirigisse os sermões ou práticas de formação aos 
membros das mesmas. As multidões seguiam-no en
tusiasmadas. 

Pregava uma vez em Granada. Nos mesmos dias, 
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As multidões seguiam-no entusiasmadas. 
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noutra igreja, pregava um afamado orador cuja doutrina 
se mostrava vazia de conteúdo e sobretudo de vida. As 
pessoas saíam dos seus sermões e comentavam: 

-"Que facúndia! Que peça oratória! Que . . .  ! "  mas 
não se recordavam de nada do que tinha dito o famoso 
pregador e as suas vidas continuavam na mesma .. . 
Pelo contrário, aqueles que ouviam o P. Ávila nada di
ziam. Não havia nenhum comentário mas regressavam 
a casa completamente transformados. A palavra de 
Deus penetrava profundamente neles e mudava a sua 
maneira de viver. Convertiam-se. 

PREFIRO FICAR SEM PELE 

-Olhai, filhos -dizia o Padre Ávila - quando tiverdes 
recorrido a todos os meios para abrandar os corações 
dos mais obstinados e não o tiverdes conseguido .. . ten
des um remédio que nunca falha: recorrei a Maria que é 
Mãe de misericórdia. Encomendai esse pecador à sua 
bondade maternal e eu asseguro-vos que o demónio 
já nada pode fazer com ele . . .  " 

Desde criança amou ternamente a Virgem Maria 
e recorria a Ela em todas as necessidades. O Santo 
Rosário era a sua oração preferida. Nunca se cansa
va de o recitar e, o que era mais, fazia-o com grande 
devoção. 
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Recorria a Maria em todas as necessidades. 
O rosário era a sua oração preferida. 
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Durante os seus anos de estudante, tanto em Sa
lamanca como em Alcalá, também foi Ela, Maria, a sua 
companheira inseparável a que recorria dia e noite em 
todas as necessidades. 

Já sacerdote, propôs-se estender a sua devoção 
e culto por toda a parte sobretudo a partir dos seus 
sermões. 

Para o Padre Ávila a devoção à Virgem Maria é uma 
parte importante da autêntica vida cristã. Em todos os 
escritos propaga-a com uma fidelidade nada comum e 
com grande confiança no seu poderoso patrocínio. 

Oxalá todos procurassem ler os seus maravilhosos 
escritos sobre este tema. Estamos certos de que a sua 
devoção à Virgem Maria aumentaria muito rapidamente 
em fervor, profundidade e confiança. 

Uma vez chegou a dizer uma frase que vale mais 
que um grande livro. Um dos sacerdotes que o acom
panhava nas suas viagens apostólicas perguntou-lhe: 

- "Padre, você fala-nos muito da Virgem Maria, dos 
seus privilégios, do seu poder como Mãe de Deus e 
nossa Mãe . . . Permita-me que lhe faça uma pergunta: 
esse amor que demonstra nas palavras e nos seus 
escritos é verdadeiro? Você ama mesmo muito a Mãe 
de Deus? 

- Olha, meu filho, amo-a tanto que preferia ficar sem 
pele a ficar sem a devoção a Nossa Senhora. 
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VAMOS OUVIR ESSE IDIOTA 

Quando o jovem João de Ávila se encontrava em 
Salamanca e o Senhor lhe tocou o coração para que 
mudasse o rumo da sua vida pois o desejava sacerdote 
e não advogado, ele julgou que podia entregar-se ao 
cuidado das almas sem mais conhecimentos que os 
que já tinha. Bem depressa se deu conta de que não. 
De que devia estudar com seriedade e aprofundar as 
verdades da fé, tudo o que nos ensina a Sagrada Es
critura e a Teologia. 

Por isso foi a Alcalá de Henares e, naquela cidade 
de letras e letrados, entregou-se em cheio ao estudo 
que conjugava maravilhosamente com a sua vida de 
oração e de serviço aos outros. 

Aqui estudou tão seriamente a Sagrada Escritura e 
sobretudo o Novo Testamento que quase o sabia de cor. 
Chegou a conhecer com grande profundidade a doutrina 
dos Santos Padres que cita com tanta frequência nos 
seus maravilhosos escritos. 

Tinha um profundo conhecimento também das ci
ências profanas e sabia, falava e escrevia com grande 
beleza a língua castelhana. O grande Frei Luís de Gra
nada conhecia-o "como um bom literato". 

Teve contacto com os mais sábios do seu tempo e 
todos admiravam o seu profundo saber. 

Teve a dita de ser Director Espiritual dos santos 
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Vamos ouvir esse idiota! Vamos ver como prega. 
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de maior renome do seu tempo e de outras ilustres 
personagens que o procuravam para pedir conselho e 
orientação. Mas não faltou quem o depreciasse. Foi o 
caso, por exemplo, do Reitor do Colégio Real, Bernar
dino de Carvajal, que depois se converterá num apai
xonado discípulo do Padre Ávila, que, um dia, disse a 
um companheiro. 

- "Vamos ouvir esse idiota. Vamos ver como prega". 

NO CÁRCERE DA INQUISIÇÃO 

Quanto não se tem escrito e falado sobre este 
Tribunal de defesa da fé! Sempre teve detractores e 
acérrimos defensores, como, aliás, sucede com quase 
todas as coisas humanas. 

O certo é que muito trabalhou para que a fé não se 
contaminasse com as pestes heréticas que chegavam 
do centro da Europa. 

Também há que afirmar de que em muitas ocasiões 
- como tudo o que é dirigido e julgado pelos homens 
- se cometeram abusos de toda a espécie e foram 
condenados muitos inocentes que nada tinham a ver 
com os perigos da fé, antes pelo contrário. 

· 

No tempo do nosso Ávila a Inquisição estava no 
seu auge. Raro foi o escritor que não tivesse tido algo 
a ver com esses senhores rigorosos que estudavam, 
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João Á vila escreveu belos tratados sobre a oração. 
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linha por linha, quanto se escrevia e pregava sobre 
questões de fé e, às vezes, também sobre questões 
de outras matérias ... 

O.nosso Santo Ávila escreveu belos tratados sobre 
a oração, sobre o modo de como rezar o Santo Rosário, 
traduziu o precioso livro da Imitação de Cristo de Tomás 
de Kempis,etc ... mas fê-lo de modo anónimo, isto é, 
sem nome, com medo da Inquisição. 

Apesar de fugir dela, caiu nas suas redes e, durante 
dois anos, esteve emaranhado com ela embora nem 
com a lupa se pudesse encontrar algo menos ortodoxo 
nos escritos ou nas palavras do nosso fervoroso pre
gador e consciencioso escritor. 

Esteve nos cárceres de Sevilha, talvez por causa 
de algumas pregações suas cheias de fervor, zelo e 
ortodoxia, em Ecija e Alcalá de Guadaira. 

Quando saiu do cárcere, disse: 
-"Dou graças a Deus por este tempo que passei 

aqui dentro do calaboiço pois ajudou-me a meditar na 
vida e Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo." 

MOVIA OS CO RAÇÕES 

O Padre Ávila não nasceu pregador. Não era um 
temperamento arrogante ou decidido. Muito pelo con
trário. 
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Quando o encarregaram do seu primeiro sermão 
em Sevilha, pouco depois de ser ordenado sacerdote, 
passou por muitas dificuldades. Sofreu muitíssimo até 
se ver livre daquele grande compromisso. 

Ele mesmo diz: 
"Vendo-me muito aflito, fixei os olhos no crucifixo 

e disse: meu Senhor, por aquela vergonha que Vós 
padecestes quando Vos desnudaram, suplico-Vos que 
tireis esta minha vergonha e me deis a vossa palavra 
para vossa glória." 

Depois sentiu-se forte e decidido. Desde então, já 
sabia onde e como acudir sempre que devia pregar que, 
a partir desse dia, será o seu ofício principal. 

Percorrerá toda a Andaluzia e outras partes da Pe
nínsula, mas sobretudo três províncias o terão como 
pregador habitual: Sevilha, Córdova e Granada. 

Um dos seus sermões foi talvez a causa da conver
são e profunda amizade que sempre o uniu com aquele 
até então vagabundo e futuro santo Fundador da Ordem 
Hospitaleira: São João de Deus. 

Embora tivesse uma dicção perfeita e comovedora, 
não se preocupava tanto com o estilo como com as 
ideias. Não lhe interessava agradar mas converter para 
o verdadeiro caminho da santidade. 

Tinha uma presença venerável, uma dicção pe
netrante, uma voz sonora e sobretudo uma grand 
caridade e fogo ao proclamar as verdades cristãs qu , 



Tinha uma dicção penetrante, uma voz sonora e sobretudo uma 
grande caridade e fogo ao proclamar as verdades cristãs ... 
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embora não as revestisse com profusão de citações 
latinas ou literárias, como usavam os pregadores da 
época, estavam alicerçadas na Sagrada Escritura. Ou
vir o P. Ávila era abandonar o mau caminho e seguir a 
doutrina de Jesus Cristo. 

O SEU LIVRO 

Pergunto ao leitor do resumo desta vida de São 
João de Ávila: 

- Qual é o teu livro preferido? Não tens algum li
vro a que recorres como a um amigo quando tens um 
pouquinho de tempo ou quando surge alguma nuvem 
negra no horizonte da tua alma? 

Pois olha: também o nosso protagonista tinha um 
livro a que acudia com frequência, melhor dito, que era 
o único livro que procurava aprender de cor e levar à 
prática quanto nele estava escrito. 

Sabes qual era? Ainda não adivinhaste? 
Escuta-o. É ele próprio que no-lo diz: 

"Cristo era o meu livro. A maior parte das noites 
passava-as em vigília preparando os meus sermões 
do dia seguinte que devia pregar em diversos lugares 
e a toda a espécie de pessoas. Passava noites intei
ras como que pregado ao meu crucifixo enquanto lhe 
dizia: 
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"Passava noites inteiras como que pregado ao meu crucifixo". 
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"Senhor, eu já sei que tu me alugaste para duas 
coisas, embora também saiba que tiveste bastante 
mau gosto pois valho tão pouco. Primeiro: para ajudar 
os meus irmãos, os homens, a chegar a conhecer-se 
em profundidade. Se o fizerem, de certeza que se des
prezarão pois verão o pouco que valem e que, se têm 
algo de valor, é coisa tua e não deles ... Segundo: para 
levar a eles o conhecimento de quem és Tu, para que 
saibam apreciar os tesouros da graça e do amor que 
estão encerrados no teu Coração para que cheguem a 
conhecer, apreciar e viver os inauditos tesouros de graça 
e amor que estão encerrados no teu Divino Coração .. " 

Que maravilha se nós pudéssemos conseguir estes 
mesmos ideais do Padre João! Que Jesus seja o nosso 
verdadeiro livro sempre disposto a ser lido, ou melhor, a 
ser folheado nas horas de treva ou nas horas de luz. 

CONFIAVA EM DEUS 

A desconfiança não deixa de ser um defeito. Esta 
falta chega a ser pecado capital quando se refere a 
Deus, nosso Pai bondoso e misericordioso. 

São Paulo viveu bem esta bela doutrina e cresceu 
nela quando escreveu: 

"Sei muito bem em quem confiei ... " 

Os homens, até os mais fiéis e melhores amigos, 
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às vezes falham. Deus não falha. São os homens que 
falham a Ele. 

O nosso santo protagonista, desde criança, pôs-se 
nos braços do Senhor e da Doce Mãe, Maria, e estes 
nunca lhe falharam. Sempre recorria a Eles em toda a 
espécie de necessidades e sempre saiu vitorioso de 
todas as dificuldades que se lhe apresentavam. 

Não podemos deixar de lembrar os centros que fun
dou para a formação de sacerdotes, de crianças e de 
jovens, todos procurando seguir os exemplos daquele 
santo sacerdote e, mais ainda, os estatutos ou normas 
de vida escritos que procuravam copiar a sua vida e 
imitar os seus exemplos. 

O dia do Padre Ávila estava assim distribuído: 
Seis horas de oração diária, segundo nos dizem, 

pregação, mais de oito, e o resto em estudo e direcção 
espiritual a quantos a ele recorriam. 

Alguém que quis ser seu discípulo, antes de pedir 
este favor ao venerável sacerdote, foi ter com um com
panheiro do Santo e este respondeu-lhe: 

- Amigo, se queres ser discípulo do Padre Ávila 
atende a isto: passar fome e sede, nunca te queixares, 
entregares-te sem medida aos outros e não pretendas 
gastar os teus olhos no estudo mas antes calejar os 
joelhos na oração. 

O seu lema de toda a vida foi: "Procurai o Reino de 
Deus e a sua justiça e tudo o resto vos será dado por 
acréscimo". 
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MISSAS, SENHORA, MISSAS 

Aquela vela com uma chama tão brilhante estava 
quase a consumir-se. Tinha-se gastado, dia a dia, mo
mento a momento, para iluminar as almas e dirigi-las 
para Cristo. 

Durante toda a vida tinha tido uma companheira 
permanente: a enfermidade ... Mas trabalhava sempre 
como se gozasse de perfeita saúde. 

Vivia em grande pobreza e austeridade. Assim 
queria ele que fossem os seus sacerdotes: pobres à 
imitação do Mestre. 

Quando notou que já se aproximava a hora da 
partida, pediu com insistência: 

-Tragam-me Jesus, tragam-me Jesus! Ele é o meu 
Senhor. Sem Ele não posso viver! 

Um discípulo começou a ler-lhe coisas muito eleva
das sobre o céu e a teologia ... Disse-lhe: 

-Meu filho, não me leias nada disso. Não preciso. 
Em troca, lê-me algo que anime o meu espírito a arre
pender-se dos seus muitos pecados. Recorda-lhe algu
mas coisas que eu pregava aos meus amados filhos nos 
dias de missão. Isso, sim, me ajudará mais que todas 
essas subtilezas que deixam a alma tão árida. 

Naqueles momentos aumentavam mais e mais as 
suas muitas dores. Alguém perguntou-lhe: 

-Meu padre, sofre muito? 
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Está bem, Senhor! Está bem .. . 
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- Está bem, Senhor! Está bem .. . - limitou-se a 
responder o santo Padre Ávila como que querendo in
dicar que o Senhor" quando nos prova sabe o que faz 
e faz o que nos convém", como tinha dito em muitas 
ocasiões. 

E acrescentava: 
- E  nós, pó da terra, temos de aceitar quanto Ele nos 

enviar porque é para nosso bem o que Ele nos envia. 
Uma senhora perguntou-lhe: 
-Meu padre, que posso fazer por si? 
-Missas, minha senhora, missas. 
No dia 1 O de Maio de 1569 voou para o céu. 
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