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FELIZES OS QUÉ MORREM NO SENHOR! 

Vida não longa na ter.rà, ·.mas exéepcional
mente repleta de' trabalho, . de · sofrimento, de 
dedicação, , de caridade, apoiada no Evangelho 
_autêntico, nimbada . de_ altc?s ideais. 
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. Rico de"'. quaÍidades· humanas, mais rico ainda 
de virtudes cristãs, deu-se inteiramente -a múlti
plos e beneméritos apostolados, nada reservou 
para si, tudo foi- repartindo, numa dedicação 
total. A hora da morte, sem nenhuns bens ma
teriais, tinha as mãos cheias de boas_ obras; filhas 
da sua ilimitada caridade. 

Bendizem-lhe a memória, choram lágrimas de 
profunda saudade sobre a sua campa, tantos e 
tantos pelos quais'repartiu o seu coração de oiro, 
os seus suores e . canseiras. 

· A· todos deixou sublime exemplo de despren-
dimento e 'de nobre vida . sàcerdotf!,l. . . 

. « ... mas co.mo ministros que somos de Deus, 
procu·ramas acreditar-nos em tudo: numa grande 
·constância, nas tribulações, nas adversidades ... 
nas .fadigas... pela pureza, pela- ciência, pela 
paciência, pela bondade, _pelo Espírito Santo, por· 
uma caridade sem_ disfarce» (II Cor., VI, 4-6). 

«Fiizei para vós··_bolsas que não envelheçam, 
tesoiro inesgotável no Céu, do qual o ladrãó não 
se aproxima e ao qual a· traça· não corroí»· 
(S. _Luc., XII, 33). . 
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«Dirá então o Rei aos da Sua Direita: Vinde, 
benditos de·meu Pai, entrai na herança do Reino 
que · vos está preparadà ... : porque tive, fome, e 
destescme de comer... era peregrino e agasa
lhastes-me ... estava doente e visitastes-me, estava 
no cárcere _e fostes ver-me» (S. Mat., XXV~ 34-36). 
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