
Realiza-se hoje em Roma, uu me-1 
lhcr , ,na Cidade do Vaticano, cabeça 
d& lm en11a cris tandade espalhada pelo 
universo intel:ro, a solene consagra ·. 
çã.o do Ilustre a o:.isadu português , 
João de Br ito . Para assis ti r à. bri
lhante oerlmónla, partiu de Li sboa 
uma luzida delt'g u.ção de portugueses 
de t.Ddos os recantos do nosso Lnpé
rl\'.l, q ue, em .nome de tod~ nÓB, cris
tãos e não crl&tãos, :se vao aasoc iar 
a. esta ho menagem d:a. Igreja unlvei--
1al à vida heroica de João de Brl· 
to. · 

-Trata-.se de um português-dizia-
-me há dias •.1m amigo ·meu que, 
apesar de nãD ae r católico, també~ 
()artlu para Rom a- e como por .t.ug-.1cs 
que !'OU Já estarei. , 

De facto, e&ta homenagé-m uni- • 
"ersa.1 a 'Um português deve orgulhar- 1 
-no 8 a todo ~, por mals diversos q".lC . 
eejam os nossos sentimen to~ em ma 
téria. religiosa. Não t-enho visto eu 
tantos descrentes fiC'aTem não aó lm· 
prc.ssionados, ma.s contentes e aLtivos, 
ao verlflcarem que não há.,_ lá !ora, 
uma única igreja em que nau figure 
a imagem de um outrD português 
llu~ re o nosso grande e glori030 
Sainto António? · 

João de Brito foi, .na verdade, um 
grande herol. Tendo deixado a côrte 
com todo O ser.1 · esplendor e eeduto-
res atractlvos, consagrou a vida a 
um rudíssimo trabalho missionário 
em prol da civilização cris tã, aca,ban
du por ser preso, insultado, m.a1tra· 
ta.do e, por !iro, d-egoladc. 

M'as a sua. obra ficou. E ficou, e 
é ,hoje solenemente · c·onsagrada , pre
cis•aruc-ntc porque Jo ão de Brlto não 
receou -os que podem tirar a vida do 
cQ'rpo. mas não podem matar a. alma., 

Como tudo isto causa pena, 8Jita 1 
falta de COMl.ri'Cm, est a falt a •h: C;:t• 
rácte r , este médo, este horrív el mêdo. 

Afin al, c,)m o mêdo, aó lucram os 
mAlvados . E 5se s é que o o!6palham e 
rtrle vivem. TJn;-e. soc! Pdad" que ae 
nPixa. domi nar pelo mêdo , é umR so
•·i,•dade vcncir!a. Qu11 há a ~~rer ar 
,lt•l a '! . 

Não tomn1s. dizia Cristo 11<>s seu~ 
ll~cípulos . Tend e só m êdo do mêdo, 
tliz hoje Pio :-;.u a lodos M cristáM. 

De facto , • m crb ti o mP:iros o niio 
Ã cl'istão e, po~ i:sso, não pod e con· 
1ar-se com el,) p:ll'a se r<>~azer -.ima. 
cristandade nova. 

Se nã-o t:.r sse havido n,êdo d11. 
,uerrn cm 1939, a guerra não ter ia. 
·,indo. Se não houver m~do dela. em 
1947, a gr.1erra não virá. l\la.s se ht>u
,·er mêdo dela , tê-la-emPs outra vei:.,I 

Se .houver mêdo do comuntsmo, dti· ; 
xá -lo-emos vinga'l". Se tivermos medo : 
das reformas !'oc-ials, elas se hão-de , 
fazer como calh"~r. Se ti ve.rmos rnêdo, j ! 
caminha.remo~ de cada vez pior . 

E' por Isso que a consagração de 
S. João <ie Brlto- -um port11g-.1ê., que 
não teve mêdo--,nos deve encher de · 
orgulho , porque velo na ::,.ltura opor· 
tuna, na altura em que é P'recl110,' 

ais do que nunca, des te rrar o mêdo. l 
Os ~rl,ug--.1ese.s que vierem rle , 

um-a, partirão , cada qual para as . 
uas terras deste querido Portugal 

de a.quem e ,além-mar, a contar a todo1, , 
que Portugal foi gra~<ie po•rque o fl
zeraom assim homens sem mêdo, e 
há-de conti nuar, a sê'-lo porque pode
remos contar com ·-mais 'Jm - ,port11-
gu.ês que • no s há-de aj udar , com o 
eu exemplo e , sua, intercessão, e. , 

também não termos mêdo. 

• o pen sa mento, o ideal. . 
Ainda, há dias, o chefe da, Cris

l,mnade. Pio XII, num impres sio
nante discurso a011 homens do mu~1do ,. 

" nn>derno, Janqava estas pal avra de 
11ma. lntemerata. ou.sadia, como norma 
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de procedimento: «não tenh •ais m~do ~ 
de outra. coisa, sená() . do p róprio rã 
uJédo» . 1 ~ 

T er medo do mMo! E de que mais 
t
" 

se ,há-do ter, realmente, mêdo? \ 
J-oão <ie Brito não teve mêdo .ni>m 

do cli -m..a ardente do M.aduré, nem d'8.i 
sanha d ()s gentios, :iem das priva-1 
ções, nem dos -sofrimentos, nem da! 
p,risã.o. nem da m\'.lrte. Não merecei 
ser ele apontado hoje, como mod elo! 
ij exempllo a uma -sociedade e!!'lpt:6· i 
ta da de cobardia. em que muitos, porl· 
cau~a dn m êdo, &e prestam a. todas 
as de.gradações morais, desde a trai
ção aos s eus idPale e aos seus amigos, 
a.té à mesq'Jinha calúnia p:a.ra fugi· 
rem à re.sponsabilidade dos seus acto5? -

· -São hoje mulios os mêdos. Ma-, 
o pior de todos a.inda é o mêdo do 

· cotn\l'lllsmo. Pois não é precisamen.t.e 
com miêdo dele que -se n ão ousa evi
tá- lo? Quantos e quoantos , t'ranzldos 
de m.édo perante o comuni.l,mo, ;nada 
fa2Jl!m ... com mâdo ,de que, um di'a., 
O .teµ .nóme seja posto na . lista ... 

Pobres ~rl-a.tu11as! ,E o pior é\que, 
···-~"'•unim,.d.aa,--_--4:1' · coieas; a · úuica 
' -cõui ~ com que podemos oo,ntar é 

com 'O moo.o. 
Tem -:ie mêdo das palavras e re

oel'am•se aa ideias que elas aipr(l
goam.; têi,n-se mêdo de perder um 
tostão e nada se arrisca na inlcia
t.iva em ,prol da comunidoade; tem-se 
mêdo dúm fracasso, ,e fica-se t-udo 
no mais a'bjecto comodismo; tem-ale 
mêd-o de perder um luga::- oú uma 
p,oslção e, e:i tão, cada um qrn se 
arranje! 
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