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Carta-prefácio je D. Sebastiáo To111.az, 
O. P., bispo titular de Platéia, Prelado de 

. C 01iceifáo do Aragitaia, ao P. Gitetiin, di
rector das "Missoes Do11iinica1'ias". 

M eu reverendo e caríssinio Padre: 

' 
Acaba o s11. de publicar, em sua ·revista,_ a descricao 

da dra111ática viage1n que o saudoso D. Do111i12gos Carrérot, 
o P. Reginaldo Tóurnier e eu, fizenios há be11i pouco p.:/o 
Araguaia. Sendo uni de nossos niclhores 1nissio11áritH é 
ta11ibc1n o P. T..Jntrnier autor da carta geográfica do Esiado 
de Goiás. Foi ele qtteni anotou todos os incidentes e, 
posso dizer, todos acidentcs desta viage11i, pois que foi iJf<ta 
assinalada por u11i naitfrágio do qua/ escapa11ios de n1orrer. 

Essa descririio, de estilo agil e vivo, encontrou tao hoa 
acolhida por parte dos assinantes da revista, que v. rcv. 
nf.o hesitou eni publicá-la eni volu111e, afim de atiJ?gir u1n 
niaior número de leitores e tornar niais conhecida a n1Jssa 
bela l.fissao do Brasil. Assi1n apresentada, nao ~enlz1J a 
nienor dúvida que vai obter u1n novo exito. E b~1n o 
merece. 

Pede-1ne v. re11. escreva eu algu1nas linlias que possa1n 
servir de · pref ácio a este livro. · 

Fa.(o-o coni tanto 1naior prazer quanto é certo ser-n1e 
assfrn dado o ensejo de lhe aprese11tar agradecinientor tc'lo 
interesse que o ' sr. senipr~ tao cordial-1n.ente 1nanife.~:.ou 
pela nossa Missiio do Brasil. Se ela é lroje 11iais co11/iifi.Ja, 
deve-o e11i grande parte d revista qtte v. rev. dirigl!, "As 
!v!issoes Do1ninicanas", e d sua inteligente propag:znda. 



Quantos artigas já tent publicado e quantas conferen
cias realizado acerca deste vasto "hinterland" tnal e.rplo
rado, que co1npreende todo o centro do Brasil, que chega 
a atingir o Pará ao norte e ao s1tl o Rio de Janei1·0, e que 
é o território da nossa Afissao - populafoes pri1nitivas que 
o habitam . .. missionários que trabalhani ha mais de , trinta 
anos na evangelizafao delas! Artigas e conf erendas ter
mitiram a almas caridosas seguireni os progressos do nosso 
apostolado e secundarem coni orafoes e estnolas os esfor
fOS que tenios feito. 

A narra,áo do P. Tournier náo se refere senao a uma 
parte mínim.a de nossa vida niissionária nesse país cheio 
de i1nprevisto e tao atraente para unta alnia vofa,da a sal
VOfaO das almas. Eni surpreendentes quadros, imagens 
ex atas da realidad e, mostra a.s f adigas e os perigor; do 
nosso ministério, que certamente exige saude, coragem, vi
vacidade, espírito de sacrifício, mas que nao é privadp de 
consolafoes. Contefanws a ceifar na alegria a sanfa co
lheita que nossos predecessores semearam na pena " na 
angústia, regaram co1n su ores e lágri1nas, e Deus fez a·1'JW

durecer ao sol da sua grafa. S ó temos a lamentar sermos 
táo pouco nunierosos para tao bela seára. 

Estou em vé.speras de partir de novo para a niinh<! 
cara Missao do Araguaia. Anseio por me encontrar u·ma · 
vez mais co1n meus bons co1npanheiros e reto1nar com éles 
o trabalho apostólico. Estou certo de que ·vai orar por .nós} 
meu reverendo e caríssimo Padre, comas tao generosas al
nias francesas, que querem conceder sua si'npatia ao nosso 
apostolado de alé1n-nuzr, pois elas sabem que, se esse d'f'os
tolado reclama esf Orfos e sacrifícios, exerce-se coni be las 
esperanfas neste v(IStp c(tmpo que Deus nos deu: a ·mara-
vilhosa terra de Santa Cruz. · ' 

Marselha, 2 de fevereiro de 1934. 

D. SEBASTIAO M. TOMAZ 

PROLOGO 

Este livro narra os e pisódios de u,ma víagem 
por terra e por água, assinalada pelo impressio
nante na1,tfrágio sofrido por dois bispos e pelo 
autor. , 
~ A viagem tem por ponto de partida a cidatle · 
mineira de Uberaba, e como ponto de chegada. os 
dois cent·ros de catequese da missao dominicana: 
Porto-Nacional, sito na margem direita do To
cantins, no norte do Estado de Goiás, e C oncei
fao, na niargeni esquerda do Araguaia, no sul do 
Estado do Pará. 

O li'?'ro fo.i escrito em franr;es, a pedido de 
alguns amigos q1te, sabendo \do nosso infortúnio, 
insistiran-i para que relatássemos o acorrido . . Poi 
publicado eni 1928, tendo esse lapso de tempo tra
zido algumas niodificafoes no cenário. 

Poderao co1n efeito, alguns leitores, que so-
11iente conhecem o Brasil pelas suas esplendorosas 
e encantadoras cidades, priniores da natureza e .· . 
da arte, achar que há, na tela do sertao por nós 

1 

colorida, pinceladas ittn tanto carregadas. Mas 
a verdade de 1928 é aquela mes1na que vai con
tada neste livro. 1.1 erce de Deus e dos poderes 



civfs, daí para cá as cousas melhora1·am e 1niiito: 
Postos de radio-telegrafia' foram instalados em 
toda a parte; en·zpr1zas municipais e particulares 
atiraram estradas de rodagl?m até aos 1nais re1110-
tos riucoes~· entbarca,oes a niofor, subvencionadas 
pelo governo, su.lca1n os nossos rio-s enqua1lto, 
nos esf'afos silenciosos, ecóa pela primeira vez o 
ronco do avioes 1nilitares ! 

O hinterland brasileiro merece niais ainda e 
- saberá retribuir. Sem jalar das magnificencias 

dessa naturcza verdadeiraniente privilegiada, há 
nestas vastas regioes riquezas de pas1nar: niqttel, 

.. ouro e dia111ante, crist,al, ferro, 1nica, salitre, miné
rios de toda espécie a espera de que11i venha· abrir 
os flancos dessa terra de proniissao para arrancar
lhe os tezouros. A niarchá para o Norte é tao 
necessária e tao convidativa quanto a marcha para 
o Oeste. Dizer isso é fazer justi~a a que111 1nercce. 

Este livro, para honra .. nossa, foi vertido c1n 
nossa língua pela pena brilhante de 1.11n gra11de 
aniigo dos 11iissionários, defensor denodado da 
causa católica, S oares d' Azevedo, a que11i deixa
nios consignados nossos sinceros agradecilne1itos. 

Sirvani estas páginas. co1n seus interessan
tíssimos clichés para distrair e instruir nossos' 
qniigos e leitores; descortinando_:-lhes o~ trabalhos 
adniirá·veis do~ missionários, sirva1n elas para 
au111entar cada vez 1nais no público brasileiro o 
interesse e a sinipatt.a pela grande obra das 
11iissoes! 

R. T. 

• 

UMA MISSÁO D01jINICANA EM 
PLENO CORAf;AO DO BRASIL 

DESCONHECIDO 
, 

NOSSO MINISTtRIO APOSTóLICO - MEIOS DE 
LOCOMOCAO - TRES POSTOS IMPORTANTES: 
UBERABA, GOIAS, FORMOSA - OS DOIS CEN· 
TROS DA CATEQUESE DOS 1NDIOS: PORTO 

NACIONAL E CONCEICAO DO ARAGUAIA. 

P EN AS mais autorizadas que a minha já torna-
, ram conhecido o imenso território confiado 
aos missionários dominicanos da Provincia de To
losa, no corac;ao do Brasil, país mais vasto que a 
nossa velha Europa. Descreveram as centenas de 
quilómeti:.os a percorrer de um ponto a outro, no 
meio de dif iculdades de toda a espécie, através de 
regioes deshabitadas ou mal habitadas, sem outro 
rrieio de locomoc;ao senao um burrico, apenas duas 
vezes maior que urna cabra, que nos faz trem~r 
quando o montamos pela primeira vez - acostu
mados que estamos as enormes bestas da Pro-

4 ' ' , i" ~ 

venc;a - com a certeza de o vermos arrear de-
baixo . dos oitenta quilos que <leve pesar um ho-

• mem que se preza ... 
Eu bem quería descrever urna viagem por 

essas longínquas regioes que banham o nosso 
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gr~nde rio : o Araguaia. ~1as é preciso, antes de 
mais .na~a, focar ? 'taracter todo especial da nos
sa Missao : a sua 1mensidade. 

Tive a honra de participar mui modestamen
t~ da organizac;ao da Secc;áo das Missóes . Domi
nicanas, na Exposic;áo Missionária do Vaticano. 
1:ive assim v~rias vezes ensejo de me edificar 
<liante dos trabalhos efectuados, dos exitos obti-
d~s, .ªº~ :erdadeiros prodígios realizados pelos . 
miss1onar1os das diferentes Congrega<;óes, dis
persos pelo mundo para a conquista das almas. 

. Tendo um certo "fraco" pelas cartas geográ
ficas, que, com urna simples vista d'olhos dizem . 
a ~xtensao, os acidentes de terrenos, os' cursos 
d'agua, as condi<;óes climatéricas do canto de ter
ra .em que militam tais ou quais apóstolos de 
Cristo, passava os meus momentos livres a lan~ar 
ol?o~ á~i~os para as cartas trac;adas pelos nossos 
miss1onar1os do mundo inteiro, e me sentía edifi
cado com o ,nfamero d~ di?ceses, vicariatos, pref ei
turas a~ostohcas, paroqu1as evangelizadas por ho
mens v1ndos da velha catolicidade para arranca
rern ao paganismo milhares e milhares de almas 
humanas resgatadas pelo sangue de Cristo.· 

. \ 

Mas urna coisa tambem me chocava e incutja 
espanto: era, de um lado, a eAtensáo incrível da 
nossa Missáo, comparada as da China, das Indias, 
etc., e de outro lado o número ínfimo dos nossos 

( 

ARAGUAIA 

rnissionários, comparados as legióes de apóstolos 
de outros focos de apostolado. 

Neste estudo comparado, vi efectivan1ent.e 
poucas missóes cujo campo de a<;áo se extenda 
alem de tres gráus quadrados, com urna média de 
dez missionários para cada gráu. N estas con
di<;óes, as 1'1iss5es mais extensas - salvas algu
mas raras excec;óes que me tenhan1 escapado -
nao medem mais de 35 . 000 quilómetros quadra
dos, oferecendo assin1 ao zelo de cada n1issionário 
um campo de ac;áo que pode variar ~ntre 1.000 e 
1.200 quilómetros quadrados. E' n1uito, chega a 
ser de ma~s, para que os operários evangélicos 
possam bastar a todos os trabalhos, no meio de 
popula<;oes densas, as vezes diversíssimas, de cren
c;as idólatras e de costun1es selvagens. 

Sem querer reevindicar a menor superiori
dade, sob· qualquer ponto de vista que seja, para 
a nossa Missáo Do1ninicana do Brasil, é f or<;oso 
reconhecer - e na Exposi<;áo do Vaticano certi
f icava-o a carta da Missáo - que os Padres Do
minicanos da Província de T olosa, que trabalham 
no Brasil, tiveram que extender, pela for<;a das 
circunstancias, pelo fato da penúria de sacerdotes, 
e a solicita<;óes. pre1)1entes dos bispos, toda a sua 
atividade e abrac;ar um ca1npo de apostolado aci-· 
ma das suas f orc;as, instalando pos tos de Mis sao 
a distancias tais que quasi se tem vertigem ao fi
gurá-las. Ora, vejamos: 
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A Missáo Dominicana do Brasil está situa
da, em seus pontos extremos, entre os gráus 47 e 
57 de longitude e os gráus 5 e 21 de Iatitude sul. 't 

Acentuadas contra~óes Ihe alteram a forma retan
guiar. Representa urna superficie de 1. 300. 000 
quilómetros quadrados. 

A cada um dos 18 religiosos sacerdotes, que 
evangelizam estas vastas regióes, cabem 75. 000 
quilómetros quadrados, isto é, urna "paróquia" 
maior que várias dioceses de Fran':;a, urna paró
quia cuja extensáo seria limitada, por exemplo, 
por urna linha envolvente que, partindo de Bor
déus a Cette, dobrando para o sul pelas costas do 
Mediterrarteo, acompanhando 'a cadeia ·dos Piri
neus e o golfo de Gasconha, voltasse ao seu pon
to de partida, urna paróquia que compreenderia 
as provincias de Gasconha, Bearn, F oix, Roussil
lon e urna boa parte do Languedoc, ou, por outros 
termos, toda a rede das estradas de ferro do suL 

Ha aí certamente espa~o para um pobre vi
gário ! Poderá corre! Ioucamente em auxílio das 
ovelhas tresmalhadas e f azer pastar as f ieis. O 
rebanho está muito espalhado, nao ha dúvida, 
mas anda por aí, disseminado pelas imensas pla
nícies, escalonado ao longo dos córregos, encosta
do aos flancos das montanhas, perdido no fundo 
das florestas. Todas estas almas teem fome da 
verdade. , 

·. 
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Parvuli petierunt panent; como crian~as, pe· 
dem páo, o páo que alimenta para a vida eterna. 
Nao ouso acrescentar que nao se achou ninguen1 
para lho dar, et non erat qui frangeret eis) pois 
ali vivem alguns missionários dominicanos .f ran
ceses, que tudo deixaram, pátria e família, para 
lhes darem esta grande esmola, e que se conso
mem sem contar com o único pesar de se verem 
impotentes em ser tudo para todos e para sem
pre, julgando-se f elizes em poder ainda assin1 dar- . 
se cada dia a uns quantos, reduzidos, apesar das 
suas contínuas peregrina<;óes, a nao encerrar o 
ciclo da sua ·viagem apostólica senao de ano en1 

. ano ou de dois em dois anos, e algumas vezes mais 
ainda, quando apraz a. divina Providencia des
bastar suas fileiras e chan1ar a celeste recon1pen
sa algu·m bom operário, que deixa atrás de si un1 
vácuo dificil de preencher. 

Este vasto território da mi'ssao dominicana 
do Brasil está distribuido por ciµco centros de 
apostolado, escalonados do sul ao norte por urna 
linha quasi perpendicular : Uberaba, a 20º de la
titude; Goiás e Formosa, a 17º; Porto Nacional, 
a 11 º; Concei~áo do Araguaia, a 9º. 

\ . 
J:?evo dizer, por amor a verdade, que este 

imenso campo de apostolado, confiado desde 1881 
aos nossos missionários don1inicanos, é agora be
neficiado por urna preciosa coopera<;ao dos Pa
dres Redentoristas, qu~ vai par:a alguns anos fun-

• 
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daram um posto de n1issáo em Campinas, sul do 
Estado de Goiás, tomando a sua responsabilidade 
alguns milhares de q!Jjlómetros quadrados. Em 
1924, foi igualmente criada urna prelatura em S. 
José do Tócantins e confiada aos Padres do Co
rac;áo de Maria; o território primitivo da nossa 
missáo ficou assim reduzido em cerca de 160.000 
quilómetros quadrados. 

Ainda ternos, porém, bastante espac;o, e os 
jovens missionários podem-nos .chegar, nun1ero

' sos e inflamados de zelo. Trabalho nao lhes fal-
tará. " 

O Padre Tapie, nas prirneiras páginas do seu · 
livro "Feuilles de route d'un missionaire", notou 
corn precisáo e exatidáo o caracter particular que 
o ministério reveste em cada urn dos nossos cen-
tros de apostolado. O Padre Lacornrne, por sua 
vez___: co1n urna benevolencia só comparavel a sua 
rnodéstia, que o fez ocultar o nome, o papel pr<;
ponderante e todo o bern que realizou durante sua 
longa administra~áo como superior da rnissáo -
descreveu, em urna série de artigos publicados em 
1922 pela revista "Missóes Do1ninicanas", os di
ferentes aspectos do apostolado - missoes, obras 
locais, ministério paroquial, catequese de índios 
·-, exercido pelos nossos rnissionários no cora~áo 
do Brasil. 

O bis repetita placent já achou sua aplica
~áo. o ter repetita placent nao teria certamente . 

) 
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a mesma sorte e a tal nao me abalan~arei eu. 
CÓntentar-me-ei em dizer em poucas palavras o 
caracter exterior do nos so ministério, as dif icul-• 
dades que encontramos, a lentidao dos nossos des-
locamentos. 

Os conventos de Goiás e de Formosa, topo
graficamente situados entre o sul e o norte da 
nossa missao, conservarn-se tambem ao rneio en
tre o extremo progresso e as co1nodidades de Ube
raba, por um lado, e por outro lado o extremo 
abandono de Porto Nacional e de Conceic;áo do 
Araguaia. Os religiosos· <lestes dois conventos 
exercem sobretudo um ministério paroquial. 
Certamente que nao lhes falta trabalho nem sa
crifícios. Seu campo de a<;ao extende-se por 
mais de 300 . 000 quilómetros quadrados. 

E' verdad e que se verif icaram progressos. 
Assitn é que os nossos conventos de Goiás e de 
F ormosa viram entrar de ha anos a esta parte, 
no frugal cardápio dos· seus religiosos, o pá:o e o 
vinho, que, para extrangeiros e sobretudo f ran
ceses, nada pode substituir. Ha urna dezena de 
anos, tambem os auto1noveis fazem nestas regióes 
tímidas e perigosas experiencias, perrnitindo aos 
nossos religiosos deslocarem-se com maior rapi
dez e mais comodidade para certas viagens. 

E stes arrancos do progresso só trazem um 
relativo alívio ao incessante esgotamento dos nos
sos padres de Goiás e de Formosa, que, apesar do 
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seu reduzido nú1nero, querem ser bastantes para 
um trabalho esmagador. 

Estes dois converJ;ns teen1 a seu cargo gran
des paróquias, perdidas no sertao brasileiro, e 
cuja visita regular exige fadigas e sacrifícios. 
Nossos missionários marcham em lombo de bur- l 

·ro durante meses, levando a essas almas distantes 
o conforto da palavra de Deus e dos sacramentos 
viajando de fazenda en1 fazenda durante o dia: 
preg·ando, confessando, batizando, casando duran~ 
te a noite, nao voltando ao convento, de longe en1 
longe, senao para refazere111 suas bagagens e vol
tarem para urna outra direc;áo, se1neando a n1es
n1a semente divina e 1nedindo-se com os 111es1nos 
sacrif ícios. · 

. Un1a das mais apreciaveis vantagens hun1a
nas dos conventos de Goiás e de For1nosa está em 
se acharem ligados ao mundo civilizado por meios 
rápidos de comunicac;áo. Assim é que, pelo telé
grafo, se poden1 ter em algumas horas notícias di
retas de Uberaba, do Rio de J aí1eiro e até mesmo 
da Europa. De dois em dois días, o correio con
duz os jornais da véspera ou da ante-véspera. 
Em 48 horas, se é urgente o caso, um religioso de 
Goiás ou de F ormosa · pode estar em Uberaba. · 

Para o religioso e sobretudo para o missioná-
• 

r10, estas vantagens nao sao de grande importan-
cia, tnas é permitido assinalá-las, dado que sao to
talmente desconhecidas, e o serao por n1uito tem-
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po ainda, dos nossos padres do extremo norte da . ,., 
m1ssao. 

Assin1 co1110 se podem reunir num só e mes-
1110 quadro os conventos de Goiás e de Formosa, 
por causa da sua posic;ao geográfica identica, da 
sua paridade de ministério apostólico, das como
didades relativas que lhes traz o progresso moder
no - assim ta111bem se podem reunir num mesmo 
quadro os trac;os característicos dos dois conven
tos de Porto Nacional e· de Conceic;ao do Ara
guaia: Esse quadro já foi pintado com brilhan.te 
colorido e eu nao pretendo f aze-lo melhor. Co11-
tentar-1ne-ei, pois, em citar cifras e fatos. 

E111 Goiás acabam os meios rápidos e fa ce is 
de co1nunicac;áo e de locon1oc;ao. Porto Nacional 
está separado de Goiás por urna série de etapas 
que daria111 pouco 1nais ou menos 700 quilóme
tros. Mas esta distancia nao se transpóe em ae
roplano. A lombo de burro, com as multiplica-. 
das inflexóes dos atalhos, o caminho dá justa
mente 1.000 quilómetros : é o con1primento da 
Fran<;a, do sul ao norte. . · 

. Conceic;ao do Araguaia é ainda um pouco 
ma1s longe. . . De Porto Nacional a Concei~ao, 
ha 80 léguas, ou sejam quasi 5.00 quilón~etros, es
pa<;o bastante para se darem alguns passeios ... 

U m ponto que certamen te caitsa~á admira
<;ao a nossos leitores é este: qual das duas casas 
se acha mais af astada de qualquer progresso e 
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centro de comunicac;óes? Naturalmente me res
ponderá.o: "E' Conceic;ao do Araguaia ... ". As
sim f oi durante certo tempo e em certa medida, 
mas a verdade manda que a tal respeito se fa<;a 
urna pequena reserva, sem a menor intenc;ao de 
diminuir o que quer que seja os merecimentos dos 
missionários de Conceic;ao para favorecer os de 
Porto Nacional. 

E' certo que pertenc;o a este último convento, 
ma's em outros tempos fazia parte do de Ubera
ba, e amanha talvez esteja em outra casa - se já 
nao tiver dado um salto para a eternidade que se 

• aproxima. 

Coloco-me no ponto de vista das distancias, 
dos meios de locomoc;ao, das dificuldades de co
munica<;ao, e sinto-me compelido a reconhecer que 
de todos os conventos da nossa missao o de Porto 
Nacional é o mais isolado. 

Dais religiosos partem juntos de Goiás, com 
destino, um a Porto Nacional, o oútro a Concei
~ao ,, do Araguaia. Qual deles chegará primeiro? 

' ' 

O de Porto N aci.onal ·tomará a via terrestre, 
seguirá a margem· esquerda do rio Tocahtins, ein 
seguida suas nascentes até as imedia~óes do n1eio 
de seu curso. O de Conceic;ao descerá pelo Ara
guaia, atingirá Leopoldina, depois de haver feito 
a cavalo os 180 quilómetros que separam este 
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porto da capital do Estado de Goiás, e, subindo a 
um pequeno barco indígena, deixar-se-á levar par~ 
Concei<;ao. Pergunto de novo: quem chegara 
em primeiro logar? 

Depende da época do ano en1 que se empreen
da a viagem. Se ela se faz no tempo seco, is to 
é de maio a novembro, os dais religiosos chegarao 
' . ao seu respectivo posto n1a1s ou menos no mesmo 

dia, depois de haverem percorrido 25 ou 26 rudes 
etapas. Se, poré1n, a n1esma, viagem é f eita no 
tempo das chuvas, o religioso que vai a Concei<;ao, 
impelido pela rapidez das águas do rio, chegará 
a seu convento en1 alguns dias, ao passo que o 
missionário que se destina a Porto Nacional de
bater-se-á como um pato no meio dos rios trans
bordantes, das plan~cies inundadas, das estradas 
lamacentas, transformadas em brejos, que se 
apresentam como aneis de urna cadeia, e só che
gará ao seu posta de mis sao a pós mes e meio de 
viage1n, passados em meio de perigos e privac;5es 
de toda a espécie. 

Se a viagem tem que ser feita en1 sentido 
contf ário ou, melhor, se um r.eligioso pertencente 
a um <lestes dais conventos é chamado a Fran<;a 
ou· a Uberaba, o de Concei~ao, aproveitand0 u~ 
dos numerosos barcos ou motoresinhos que sul
cam o Araguaia, dirigir-se-á a Belém, capital do 
Pará, em alguns dias, ao passo que o religioso de 

' 



18 R. TOURNI ER, o. P. 

Porto Nacional, querendo ir pelo mesmo cami
nho, aliás o mais r ápido, terá que viajar durante 
um 1nes em vez de urna semana. ( *) 

Depois de haver dado estas explica<;oes, que 
nao teen1 o intuito de opor um convento a outro, 
n1as querem acentuar urna verdade geográfica e 
apresentar as distancias que nos separa111 do 
n1undo civiJizado, devo acrescentar que estes dais 

, conventos de Conceic;ao do Araguaia e de Porto 
J Nacional sao C01110 dois irmaos gémeos, que con1 

igual alegria de cora<;ao · distribuem entre . si os 
mesmos trabalhos e teem urna parte comum nas 
dolorosas priva<;oes, consequencias do seu isola
mento e das dificuldades do seu ministério. Por 
outras palavras : religiosos de Concei<;ao ou reli
giosos de Porto Nacional, sofremos neste parti
cular os mesmos enfados. 

En1 primeiro logar, o isolamento. Ser-nos-á 
pern1itido dizer , sem que entre em nosso pensa-
1nento queixármo-nos ou f azer com que nos las-

(*) Os missioná.rios de Concei<;ao poderiam discutir al!1i
gavelmente a demonstrac;ao do autor. ,Com efeito, no tempo das 
chuvas, é uma verdadeira aventura alcan~r justamente o. Ara
guaia, cuja .enchente se estende sobre léguas e légua's, interrorn
pendo praticamente toda comunica~ao coµi , Goiás, e isso mesmo 
agora, em 1942. Na seca, encontra-se outras dificuldades, ·pois 
a descida do Araguaia, nessa época, é continuamente e.storvada 
pelos bancos de a reia e rochedos a tona d'agua, exigindo quas i 
mn mes para o percurso. -

Descendo para Belem, deve-se mencionar as numerosas ca
cboeiras que se cncontram entre Concei<;áo e a capital do Pará, 
e que tornam a viagem extremamente perigosa. · 

·. 
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timem: entre todas as cruzes, que in1pendem aos 
hombros dos missionários da nossa missao domi
nicana do Brasil, nenhuma ha mais pesada que 
este isolamento em que eles devem viver. Nao me 
refiro ao isolamento que os priva de tudo quanto 
constitue o conforto ordinário da vida, como o 
pao, o vinho, etc. Quando o missionário nao te1n 
pao branco, come pao preto; quando nao tem pao 
f resco, come pao duro; quando faltam pao negro 
.e páo duro, co1no é o nosso caso, come raizes de 
mandioca assaclas ou cozidas, cozidas ein água 
suja, que tambem se bebe na viagem, a falta de 
outro meio de ·apagar a sede, continuamente au-
1nentacla pelos rigores do sol equatorial. 

O missionário, como o soldado em tempo de 
guerra, habitua-se a todas estas contingencias. 
Con10 leva em vol ta dos rins urna sólida correia 
de couro, a per ta-a un1 furo, n1esmo dois, tres, se 
for preciso; vai 1nes1no até o último furo, ein caso 
de necessidacle; mas, ao faze-lo, conserva o sor
riso e contenta-se co111 dizer: "E' pelo bom Deus !" 

\ 

A falta de variedade, de abundancia, de apu-
ros culinários nao constitue para o missionário da 
catequese dos Índios o mais doloroso sacrificio. 
Como ho1ne111, nao vive apenas de pao; é que so
bre os hombros pesa-lhe urna outra cruz muito 
mais pesada, que é a consequencia do seu isola
mento, e que resulta das imensas distancias que 
o separam dos grandes centros : é o atrazo no ser-
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vi<;o dos correios, quando nao a sua total ou quasi 
total priva~áo. • 

o missionário foi arrancado a sua família e 
a sua pátria. Disse um eterno adeus a sua língua 
n1aterna, que nao f alará ou nao escreverá n1ais 
senao en1 raras circunstancias, la1nentando os 
farrapos com que por vezes a vestiu e os involun
tários arranhóes que ne la fez. Con sen ti u gene-
rosamente en1 todos estes sacrifícios para se in
ternar nas planícies arden tes e nas flores tas f ero
zes do interior do Brasil, a procura de ovelhas 
sem pastor e de Índios sem ba tismo. 

Fazendo-se missionário, porém, nao se fez 
cartucho nem trapista. Sua voca<;áo, ainda que 
impelida para a ·extrema renúncia, reserva-lhe o 

· direito de saber o que se passa no resto do mundo, 
de tomar parte nas alegrías e nas dores da sua 
f amília, de se informar o mais cedo possivel .. de 
que tal ou qual de seus parente~, tal ou qual dos 
seus irmaos en1 religi~o, franqueou o limiar da' 
eternidade e reclama a sua parte de ora~óes, de 
se manter ao par do progresso moderno e das des-
cobertas científicas, de ouvir a voz inf alivel do 
Sumo Pontífice, de seguir ao ,,menos de longe os 
esf or<;os de sua cara Pátria em curar-se das do
lorosas feridas da guerra e reerguer-se de suas 

• rinnas. 

Tem de se resignar ao jejum do pao da inte
ligencia e do corac;ao, como ao do pao material. 

,. 
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Sob este ponto de vista, a catequese dos índios 
do centro do Brasil é talvez, no mundo inteiro, ·a 
que imp6e aos seus operários a maior soma de 
abnega<;ao. 

Em princípio, deveria haver em Porto Na
cional cinco servi<;os de correio por mes. Na rea
lidade, nao é isso o que ocorre. 

11esmo que este servi<;o fosse impecavel, te
riam eles que se contentar em receber notícias 
sensivelmente tetardadas. Efetivamente, dado 
que tudo corra as mil maravilhas, dois meses 
gasta o correio da Europa e quarenta e cinco dias 
o do Rio de Janeiro, para chegar até nós. Assim 
é que, em 1914, nós outros, em P<;>rto Nacional, 
soube1nos da declara<;ao de guerra depois que a 
Fran<;a estava vitoriosa no Martíe. 1"'res meses 
depois de haver sido assinado o arn1istício, ainda 
estávamos orando pelo exito de nossas armas. 

E isso quando tudo corre b~m. Mas, nesse 
caso particular, como em muitos outros, a regra é 
que constitue a exce<;ao. 

No tempo das grandes ch uvas, o correio tem 
suas desculpas: tal rio trasbordado recusou-lhe 
passage1n e foi necessário aguardar que baixas
sem as águas: rompeu-se o cabo da embarcac;a.o 
que a prendía ao barranco, e o correio foi arras
tado pela corrente; a febre que tocaia os viajantes 
a margem das estradas e a lDeira das lagoas para
lisou-o durante longos dias. A jangada impro-
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visada, feita con1 bambús ou ramos secos, sosso ... 
brou, e cartas, jornais, impressos, amostras c.om 
ou sem valor passaram a servir de pasto aos , . . 
monstros aquaticos que povoam nossos r1os e 
córregos ; as provisóes de viagem esgotaram-se 
rapidan1ente, e tornou-se ·preciso prestar servi~os 

· ao fazendeiro mais próximo para ganhar o suf i
ciente ao prosseguitnento da viagem. Dentro etn 
pouco, é a inais completa desorganiza<;ao, alén1 
cfe tudo quanto se possa imaginar na Europa, 0 11.

de se distribue. o correio seis vezes por dia, etn 
vez de seis vezes por ano, con10 aqui éh1 Porto 
Nacional. . . , 

E' tsso o que se passa no inverno, epoca em 
que os missionários fican1 em casa, teem n1ais va
O'ares e sentem, en1 seu afastamento e solidáo, 
b • 

grande prazer em saborear telegramas e radiogra-
mas con1 tres 1neses de idade e as vezes mais. 

Na seca, os correios, sao em geral mais regu
lares mas os missionários nao estao aí para se ' 
aproveitare1n deles. Aos primeir6s dias da pri-
111avera, partiram para o seu giro apostólico, que 

- .durará vários ' meses, longe de qualquer ceqtro 
' 1nais ou menos civilizado, e. privado qos servi<;os 

postais. rerá notícias 'de sua Jamília, e dos seus 
superiores ; saberá do que se passou no n1undo 
quando regressar, quando a esta<;ao chuvosa lhe 
vai impedir longos deslocamentos. Ao entrar em 
sua casa encontrará sobre a mesa de trabalho 

... 

• 
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car tas, revistas, jornais, navidades tao velhas que 
já nao merecem 111ais o nome. Contentar-se-á 
com elas, dará gra~as a Deus por este descanso 
inapreciavel, para ele que acaba de passar cinco 
ou seis meses em penosas peregrina<;oes, durante 
as quais cada dia correspondeu a um pesado sa
crif ício. 

Mas ta1nbem poderá acontecer que ao re
gressar, depois de urna longa aus~ycia, tepha a 
desilusao de nada achar, ou quas1 nada. Em 
1926, por exen1plo, passa1nos quasi todo o ano 
se1n correio. U ma carta dirigida ao . Padre Pro
vincial, em que eu lhe clava alguma:s pequenas in
formacóes a respeito do nosso naufrágio no Ara
guaia, ··carta essa mandada em 20 de janeiro, che
gou ao seu destino, em J\1arselha, no dia 18 de 
julho. A resposta do Padre Tapie, datada de 20 
de julho, chegou-me as maos e~ 4 ?e janeiro do 
ano seguinte. . .... . 

E ainda <levemos ver nisso urna extrema in-
dulgencia da divina Providencia, pois cartas es
critas na mesma ocasiao, para'logares do interior, 
nunca chegaram ao seu destino. 

Outro exemplo poderei apresentar: um cor
reio de Concei~ao do Araguaia avisa~nos de que 
nossos Padres desse posto de n1issao se acham ha 
vários n1eses sem notícias de D. Sebastiao To
maz, que os deixara no mes de maio (1926). Or
ganizaram entao um positivo, correio particular 
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para levar notícias a 400 quilómetros de Concei
<;ao. Trabalho e dinheiro perdidos. O positivo, 
depois de haver esperado durante nove dias urna 
resposta que nunca 1nais chegava, voltou de maos 

• vaz1as. 

Numa carta de boas-festas de ano a um mé
dico de Uberaba, dizia-lhe eu : "Tenha a bondade 
de nos dizer se ainda estamos na República do 
Brasil ou se mudamos de regime, pois aqui esta
mos sem notícias ha longos meses". 
' 

Que fazer ? esperar, resignar -se, repetir urna 
vez mais com o sorriso : ' ' E ' para o bom 
Deus". (*) 

. (*) O correio para Conceic;ao é mensal e ex iste. }á há 
varios anos, executado pelos cuidados dos P adres Domm1can~s. 
E' íeito, até hoje, em canoas a remos, tripuladas pQr tres ho
mens que devem subir 1.300 km. de río, levando 20 ou 22 días,. 
para 'ir buscar as malas postais em Leopoldina. Quantos livros 
de aventuras ' esses homens poderiam escrever, se nao fossem tao 
modestos quao verdadeirah1ente heroicos 1 

Para P orto-Nacional, o progresso foi imenso em pouco tem~o, 
grac;as ao aviaq militar. Outra verdadeira falange de herois pouco 

· conhecida é a desses jovens oficiais que .mantero semanalmente 
com seus pequenos aparelhos a liga~áo Rio-Belem, seguindo sem 
hesitar o eixo mesmo do territorio brasileiro. Eles gostam de 
tembrar que sua rota é pontuada pelas residencias, dos missioná.rio$, 
dos quais eles se tornaram, ·todas as semanas, hospedes e amigos. 

Os Dominicanos de Concei<;ao em colaborac;áo com a pre-
. íeitura estao tambem concluindo um campo de aviac;ao, animados 
e auxiliados pelas mais altas autoridades do ministério do ar, que 
lhes prometeram para breve a inaugura~ao da linha de corr~io 
aéreo nacional sobre o Araguaia. 
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Quereria eu mostrar aqui como os conventos 

de Porto Nacional e de Conceic;ao do Araguaia - . - , .. , .. 
sao 1rmaos gemeos em seu m1n1ster10 Junto aos 
cristáos e aos indios. Mas estas considera~óes 
levar-me-iam longe de mais e prolongariam além 
das convenientes medidas esta digressao, que nao 
tem outro f im senao explicar a nossa verdadeira 
situa<;ao, com as suas dif iculdades, complicac;óes 
e sacrif ícios cotidianos, e pintar o fundo do ce-, 
nário, onde se vao representar alguns episódios 
dramáticos da nossa vida de missionários. . , 

.. I 
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A SAGRACAO EPI SCOPAL DE D. SEBASTIAO 
TOMAZ. BISPO DE CONCEI<;AO DO ARAGUAIA -
OS PREPARATIVOS PARA O REGRESSO - DE 
UBERABA A TAVARES - P ACI:tNCIA! MAIS PA· 

CltNCIAI SEMPRE PACI:tNCIAI 

. 

E M meados de 1925, os jornais e revistas reli-
giosas do Brasil anunciaram a elevac;ao ao 

episcopado de D. Sebastiao Tomaz antigo vigário 
provincial de nossa missao dominicaná do Brasil 
e prelado de Concei<;ao do i\raguaia. O humilde 
religioso, desterrado por seu ministério para os 
extremos confins do mundo civilizado, foi o úl
timo a tomar conhecimento do fato. 

\T ários meses depois foi-lhe dada a ler a car
ta de Sua Excelencia o N úncio Apostólico no Rio. 
de J aneiro, notif icando-o da dignidad e a que éra 
chamado.. E stivera tentado a dizer: "Nao!", e 
depois a ir sepultar-se no fundo das nossas imen
sas f lorestas. Cito aqui textualmente as pala
vras de D. Sebastiáo. 

Mas, depois de refletir, fechando os olhos a 
honra que lhe era dada para nao entarar sen5.o a 
n1issao que lhe competía, recobrou animo e excla-
1nou com S. Martinho: "Non recuso laborem. 

\ 

/ 
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Senhor, se assim julgais bem, nao recuso, pois 
ainda aí serei vosso operário, vosso servo, setnpre 

. " ao vosso servic;o . 
"' . Devia, pois, receber a consagrac;ao episco-

pal. Resolveu fazer-se sagrar em Uberaba, que 
consideramos com justi<;a a capital de nossa . "" m1ssao. . 

Era longe, bem longe, muito longe ... 

Mas o novo hispo fazia questao. Queria re
ceber essa sagra<;ao episcopal no 1nei~ , dos seu.s 
ir1naos en1 religiao. Em Uberaba, ,.,alias, noss,a 
igreja de S. Domingos tem propo_:<;oes de ~a~1-
licá; é o santuário central da devo<;ao ao Rosario. 
Nesta igreja, D. Sebastiao Tomaz recebera su~s 
primeiras armas de 1nissionário. Sob ess~s abo-

. hadas, repercutira a sua voz potente d~ ~regador. 
O convento habitara-o ele · durante varios anos, 
dando aos ~eus Irmáos o exemplo de virtudes re
ligiosas' e a todos provas de u~ zelo incomparav~l. 
Esta popula<;ao de Uberaba, profundamente cris
ta, ele a conhecia, falara-lhe, ensinara-a, pene-
trara em sua n1entalidade: numa palavra, a1nara-a 

¿ e f ora a~ado por. ela. A escolha de d. Sebastiáo 
Tomaz era mais que n1otivada, era for<;ada. · 

\ 

Uberaba ia ser testemunha da consagra<;ao 
episcopal de um religioso vene~ando. d~ Ordem de 
S. Domingos. Nunca se ha via ass1st1do a seme
lhante cerimonia. A alegria do povo chegou ao 

.. 
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cú1nulo, ao tori1ar conhecin1ento des ta grata· notí-. 
c1a. 

Mas 2.000 quilómetros separam Concei<;ao de 
Uberaba. E ' urna distancia enorme, a transpor 
em pequenas etapas, a lombo de burro, sob um 
sol de fogo ou chuvas seguidas, sem água potavel 
nas torrentes durante os belos meses da seca, de
batendo-se como um pato no 1neio de cem peque
nos rios transbordados durante a esta<;ao das 
chuvas. 

Os missionários, porém, nao se espantan1 
com tao pouco, habituados que estao a contar com 
as indulgencias da boa Providencia. 

D. Sebastiao To1nás resolveu por-se logo a 
caminho. Organizou rapidamente a viagem e 
partiu de Concei<;ao do Araguaia em meados de 
julho de 1925, em dire<;ao a Porto Nacional. Era 
um pequeno. . . desvio, mas um desvío necessário. 
Entrava realmente nos planos do novo prelado dar 
a seu irmao em religiao, seu mais próximo vizi
nho no episcopado, D. Domingos Carrérot, · um 
logar de honra nas cerimonias que se verificariam 
ao tempo da sua consagrac;ao'. Foi, pois, bater a 
porta do palácio episcopal ou, para sermos mais , . 
exatos, a porta da pobre cela do hispo de Porto 
N.acional. Fez-Ihe o convite e, se1n esperar mes
mo pela resposta, que nao podia ser urna recusa, 
_instou com ele para reunir os animais de carga, 
fechar as malas e acompanhá-lo a Uberaba. · 

I 
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O hispo de Porto Nacional, que nunca sabe 
dizer nao, mesmo quando se trata de um rude sa
crif ício, inclinou a cahe<;a, esho<;ou um sor riso de 
aquiescencia e agradecimento, e respondeu com a 
divisa das suas armas: "Ecce ego) 1nitte tne. Eis
me aqui, estou as suas ordens". 

Os dois hispos deixaram Porto Nacional no 
dia seguinte ao da festa da Assun<;áo. A viagem 
foi longa e penosa, en1 virtude do grande calor, 
da falta de água e de forragem para os animais. 
Chegaram a Goiás no dia 1 O de setemhro. 

Depois de alguns dias de repouso no convento 
dos nossos Padres, onde está claro que foram re
cebidos de hrac;os abertos, puseram-se a éaminho 
para Uheraha, de automovel, depois em estrada 
de ferro, enquanto os companheiros, com a tropa, 
retrocediam para Porto Nacional. 

Em 20 de setembro, um telegrama anunciava 
para o día seguinte a chegada dos dois bispos do
minicanos a Uberaba. 

Depressa se organiza urna recep<;ao. Diver
sas confrarias de homens e senhoras, dirigidas 
pelos nossos Padres, rivalizam em zelo para que 
essa recepc;áo seja digna dos prelados. Quando, 
algu1nas horas rriais tarcfe, o trem entrou na esta
c;ao, era avultado o número de pessoas presentes 
ao desembarque. 

Padres do convento, Jrmaos conversos, Ir
n1ás Dominicanas, amigos da Ordem ~ simples 

.. 
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curiosos, todos se achavam ali para ver d. Car
rérot e rever d. Tomaz, prestando aos dois urna 
homenagem de filial venerac;áo. Foi urna grande 
festa para o convento de Uheraba, que inaugura
va solenemente a novena preparatória da festa do 
Rosário. 

D. Sebastiáo tinha pensado antes em se fa
zer sagrar no dia dessa hela festa tao dominica
ºª; que se celebra em Uberaba com excepcional 
hrllho. Mas, de facto, o intervalo era muito 
curto para permitir os necessários preparativos e 
proceder aos convites. , 

Depois de muito refletir, f ixou definitiva-· 
tnente a data da sua consagrac;ao episcopal para 
15 de n~vembro ( 1925), domingo e de1nais a mais 
dia de festa nacional, cara a todos os brasileiros. 

O convento de Uheraba teve, pois, a alegria 
e a honra de hospedar dois hispos durante esta 
novena do Rosário. No dia Q.a festa, D. Domin- · 
gos pontif icou, pela primeira vez em sua vida de 
hispo no Brasil, a missa solene, e de tarde presi
diu a procissáo tao piedosa, que se encerra com 
a coroac;áo da Virge1n, belas demonstrac;óes de 
conf ianc;a em N ossa Senhora do Santís·simo Ro-, . 
sar10. 
. Em 5 de ?utuhro, nossos · dois pret'ados par-

t1am para o Rio de J aneiro, com o fim de a pre
sentar suas ho1nenagens ao N úncio Apostólico re-
presentante da Santa Sé, ' 
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Sua passagem, ainda que rápida, pela capi
tal da República permitir-lhes-ia tambem recolher 
algumas esmolas, e poderiam desse modo fazer 
face as despesas de viagem e prover a aquisi~áo 
do enxoval episcopal. 

Esta viagem pelo sul do Brasil durou ceréa 
de um mes. Nossos prelados dominicanos visita
rarn sucessivamente o arcebispo do Rio de Ja
neiro, os bispos de S. Paulo, Belo I-Iorizonte, 
Taubaté, 1\1ariana, Santos, Botucé!-tÚ, S. Carlos, 
Can1pinas, Ribeiráo Preto. Por toda a parte re
ceberam, nao só cordial hospitalidade, mas ine
quívocas provas de estima e admira<_;ao pela sua 
heroica missáo nas longínquas· praias do Ara
guaia e do Tocantins, junto dessas míseras po
pula~óes meio selvagens meio civjlizadas. 

. -
Em 8 de novembro, D. Carrérot e D. Tomaz 

estavan1 de regresso a Uberaba. 

Aproximava-se o dia da grande festa. As 
celas do nosso convento encheram-se de sacerdo
tes e de· religiosos amigos da Ordem de S. Do
mingos. Os hoteis da cidade cedo regorgitavam 
de peregrinos que vinham assistir a sagra<;áo do 
novo hispo. 

~ ( ~ 

Nao· me deterei a descrever aqui a solenida-
de de 15 de rtovembro, : A grande igreja de S. 
Domingos estava repleta'. .A cerimonia se reali
zou em perfeita ordem. A assistencia achava-se 
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profundamente comovida e em muitos olhos bri
lha vam lágrimas de alegria. 

O hispo consagrante foi D. Domingos Car
rérot, hispo de Porto Nacional, que pos toda a sua 
alma em implorar as ben<_;áos do· céu para o novo 
pre~~do, seu irmao e1n religiáo, seu _companheiro 
de 1solamento e de luta apostolica-nos conf ins da 
civiliza<;ao. Os bispos assistentes foram D. Al
berto José Gon<;alves, de Ribeiráo Preto e D. An
tonio de Almeida Lustosa, de Uberaba ambos 
igualtnente dedicados com toda a . alma a ~a usa da . ,., , 
n11ssao. 

Un1 frémito de alegria, 1nisto de respeito, 
correu toda a assistencia quando o novo hispo se 
ergueu e, empunhando o báculo, mitra na cabe<;a, 
acompanhado dos prelados assistentes, percorreu 
a grande nave para dar a ben~áo a multidao. 

Depois da cerimonia, quis beijar o anel de 
1?· Sebastia~ Tomaz e receber urna ben<;ao par
ticular sua, a qual o novo prelado ajuntava coro 
delicadeza urna pequena lembran<;a de sua sagra-

,,,., . . . 
<;ao, urna tmagem que traz1a no verso estas sim-
ples palavras: Orai 11i1-1iito e niuitas vezes pelo hu...i · 
n:ildc n~issf onár~o, que~ po~ oca~iao ·de. sua sagra- , 
fao, vos da, muito agradecido, sua inais afectitosa 
benffio. 

Naquele mesn10 dia e no seguinte, as associa
<;óes religiosas de Uberaba quiseram testemunhar 
com manif esta<;óes de alegria ~ de simpa tia, su~ 
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venerac;ao e profundo acatamento aos nos sos do is . , . 
prelados, que com elas se sent1ram assas emocio-
nados. 

Nun1a palavra, a sagra\ao do hispo de Con
cei\ao do Araguaia, em nossa igreja de Uberaba, 
foi realmente urna cerin1onia impressionante para 
todos os fieis, e deixou no cora<;áo de D. Domin
gos e de D. Sebastiáo urna inapagavel e recon-
fortante recordac;ao. 

Devíamos pensar no regresso, alcan<;ar de 
novo o poste longínquo de missao, que nos estava 
assinalado, encontrar lá longe um rebanho fiel, 
mas bastante disseminado. ·. Vários días se pas
saran1 em fazer compras, preparar as malas, pre
gat" as tampas das caixas, e etiquetá-las. 

Em 25 dé novembro estava tudo pronto. Eu 
partía, como Encarregado de N egó~i?s, com ar
mas e bagagens, para a capital de Go1as, enquanto 
os prelados faziam suas despedidas. 

Ai ! estas bagagens... Compreendian1 vinte 
caixas, e, apesar deste número respeitavel, o en
xoval episcopal achava-se ·ired\lzido a sua mais 

, sintples expressáo. Haveria, efectivamente, tan
tas coisas uteis; até necessárias, a transportar 
para estas regióes centrais onde tu do falta: tecidos, 
roupas, objectos de culto, artigos de escritorio, de 
"toilette", ter<;os, catecismos, imagens, livros litúr
gicos e tantas outras coisas ... 

' 
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Tínhan1os arrun1ado em nossas caixas um 
pouco de tudo. Cada urna delas tornara-se assim 
urna espécie de armazem universal, cheio de pe
quenos nadas indispensaveis, facóes e agulhas, 
drogas contra o paludis1no e pastilhas de quinino, 
cálices e canecas de ferro esmaltado, redes e cal<;as 
ele banho, etc., etc., etc.. Poderíamos alono-ar 
ainda a litania <lestes objectos, que constitue~ o 
indispensavel enxoval do missionário. 

Tudo estava bem disposto, bem pregado. 
1 

As malas estavam afiveladas. N ossos prelados 
confiavam-tne todas estas bagagens que repre
sentavam urna tonelada. Quanto a eles, devia1n 
ficar ainda alguns dias em Uberaba. Eis porque: 

Nosso bom povo brasileiro é dos 1nais deli
cados. Quando um amigo - e sobretudo se esse 
amigo é de representa~áo social - chega a un1a 
localidade, exige a polidez que se lhe vá um por 
um fazer urna visita, pedir noticias da viagem e 
da saude. A visita . dura um quarto de hora, no 
máximo vinte minutos. Depois disso, o visitante 
retira-se, desejando boas viudas e oferecendo seus 
humildes servic;os. O mesmo dever co1npete · ao 
que ele diz ser seu amigo e de quem s~ proclan1a 
mui dedicado servidor. E este, por sua vez, 
quando estiver descansado da viagem ou quiser 
regressar, <leve procurar um por um, algumas 
vezes numa grande cidade, todos aqueles que a 
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chegada o foram saudar. Chama-se a isto "pa
gar visita". 

Talvez possa ser considerado homem direito 
aquele que nao paga o que ~e~e a,os seus cred~res: 
11as é sem educac;áo, ou nao e homem, nao e 
gente, aquele que nao paga visi~a por visita, cor
tesia por cortesia, oferta de serv1<;os por oferta de 

• serv1<;os. 

D. Domingos e D. Sebastiao conheci~~ b:n1-
os usos e costumes, as qualidades e .~s ex1genc~s 
dos nossos brasileiros em tal particular. Nao 

• A • 

queriam, 111enos ainda nesta c1rcunstanc1a, pa~sar 
por máus pagadores quando, afinal de contas, 1sso 
Ihes custava tao pouco dinheiro. E aliás eles teem 
0 cora<;áo nas maos. Consultaram a lista dos visi
tantes, que lhes haviam, a sua chegada e durante 
sua estadía em Uberaba, levado o testemunho de · 
suas simpatías e das suas generosidades. A lista 
era longa. Muitos non1es já estavam assinalados 
com urna cruz, o que quería dizer: visita paga. 

Mas ainda faltava grande numero de famí
lias as quais nossos hispo~ dey!a~. esta visit~ c~e 
despedida. Desconfiadas, qua,s1 c1umentas e irtt·· 
tadas viam nossas bagagens . t~n1ar o -run10 da 
esta<;Ío. Mas, deviam, desde o dia seguinte, dar
se conta de que os nossos bispos eram de urna 
impecavel correc<;ao e que; se haviam adiado suas 
visitas, é porque se achavam por demais ocupados 

• 

... 

LÁ LONGE, NO ARAGUAIA' 

c?m os preparativos de viagem. Tendo-se, por 
f1m, des~n;b~;a~ado das bagagens, podiam ''pagar 
a boa v1s1ta com que haviam sido honrados e 
afir~ar, ant~s da partida para o norte, que lá 
estar1am, em suas respectivas dioceses a centenas 
de quilómetros. . . a inteira disposi~o daqueles 
que, em Uberaba, tao cordialmente os havia1n 
acolhido. 

. . .. Parti, pois, em 25 de novembro, sózinho 
com minhas caixas. Nao é coisa assim . tao sim-· 
ples' embarcar no Br~sil com 1.000 quilos de ba
gagen1. Os empregados da estrada de ferro, como 
aliás os das outras reparti~oes, sao, de um modo 
g·eral e sobretudo para com os sacerdotes · de urna 
perfeita corre~áo e notavel complacenci~. Mas 
tratai-os suavemente, nao os irriteis. Quera di
zer : nao os obrigueis a andar depressa, a pensar 
depressa, a etiquetar depressa, a carregar depres
sa, a vos dizer depressa quanto lhes deveis. O 
brasileiro do interior é calmo. Excelente quali
dade, quando nao levada ao excesso. Se o trem 
Pél:rte as tres horas da tarde - como era o meu 
caso - chamem o caminhao as 10 horas da ma
nha, cheguem a esta~ao com' armas e bagagens as 
11, e terao assim a certeza de ser servidos a hora 

. ' 
desejada, sem levarem os empregados ao deses-. 
pero, nem f icarem voces mesmos desesperados. 
F oi o que eu f iz. 
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A Companhia Mogiana concedera .aos nossos 
bispos missionários o transporte .gratuito das ... ba
gagens até Araguarí, ponto terminal ~a sua rede. 
Nao tive, pois, que desembolsar senao al~umas11 
gorgetas. f t 1 

. Dei rapidamertte o último abra<;o ra. erna 
~os religiosos, sacerdotes e. amigos . que. tin~am . 
viudo assistir a minha partida e enc~ininhe1-me 

ara o carro, que nao tardou a deshsar su~ve
~ente, empurrado para o norte .. No entant~, ainda 
tive O prazer de descrever a saida da esta<;aO urna 
curva prolongada para o oeste, , q1:1e fez pas~ar 
d' ante de n1eus olhos, num filme rap1do e evocador 
d~ mil recorda<;5es, toda a cidade de Ub~r~ba, tom 

. . de torres esbeltas seus colegios, seus suas 1greJaS . . ' _ 
edifícios, seus jard1ns floridos, suas ruas enso 

lhadas. , d' d 0 Alguns instantes depois, estava so, per i o n 
ineio de imensas planícies. De longe em longe, 
os olhos distinguiam urna fazenda, ~o" ta~ete ver
dejante aparecia, de distancia em d1s~anc1a, man
chado de grandes rebanhos de bo1s, em fuga 
desordenada <liante da gigantesca serpente quepa-
- . lanrar chama pelas narinas e nos arrebatava , 

1 ec1a ~ ~ . . 
· em seu f lances. ~ . · 

. As sete horas da tarde, o trem entra na esta-
ao de Uberabinha, (*) bela cidade que <leve 

<; · b , boje Uberlandia, a 
(*) Uberabinha, como todos. s~ en;i, ~ 1 ~ já du-

próspera cidade do triangulo 11tne1r_o, cuJa popu a~ao 
plicou. 
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contar uns 10.000 habitantes, de ruas largas, bem 
alinhadas e literalmente inundadas de luz elétrica. 
É a hora do jantar. Paramos e nos dirigimos 
para o restaurante da esta~áo. 

Enquanto a locomotiva enchia de água o seu 
vasto ven_tre de ferro batido e de lenha o seu "ten
der", os viajantes a~odavam-se ao redor de duas 
longas mesas para tambem f azerem sua provisáo 
de f orc;a ·e de calorías. Ha a sua· disposi<;ao um 
prato de feijáo preto e um peda<;áo de carne, 
acompanhado de batatas doces. Os empregados ~ 
nao d~vam canta do servic;o, mas, contante que o 
hot_ele1ro ganhe bem o seu, que importa? \ 

' - Garc;on, a nota ! 
Quatro mil réis ! Se nao está cozido, pelo 

menos está salgado. Nao adianta f azer caretas. 
· Paguei e fui tomar itnediatamente o meu logar 
1 ao canto do vagáo. 

As .sete e meia, o tren1 partia para Araguarí, 
aonde chegamos as nove da noite. 

Araguarí está situada no extremo limite norte 
do Estado de Minas Gerais. É urna grande ci
dade moderna, com seus 12.000 · habitantes. 
Nos sos Padres Dominicanos de Uberaba f oram 
durante algum te1npo ertcarreg_ftdos desta paró-· 
quia,, onde ainda contamos 1nuitos amigos, assim 
como urna florescente Associa<;áo do Rosário e 
urna Fraternidade da Ordem Terceira, que muito 
nos honra. 
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O automovel da Priora desta Fraternidade 
veiu me buscar a esta~ao. Esperava-me a ceia, e 
o quarto estava pronto. Fiz honra a ceia; quanto 
ao repouso, nao pude tratar dele antes de colocar 
as bagagens em seu logar. 

Araguarí é, como já disse, a estac;áo terminal 
da linha Mogiana e ponto inicial da Goiana. Ain
da que as duas esta<;óes sejam anexas, a transfe
rencia das bagagens dos viajantes nao se faz de 
noite. Ha que ficar um dia nesta cidade, af im de 
dar ~·~s empregados o tempo necessário para 'trans
f erir~m as bagagens sem incó~odo maior. 

Sempre um pouco apressado por temperamen
to, achei bom, apesar da hora adiantada da noite, 
tentar aproximar-me do director da Compa:nhia 
para lhe pedir dois favores: o primeiro, conceder 
aos nossos bispos a gratuidade do transporte de · 
suas bagagens e do seu secretário até Tavares, 
onde termina presentemente a rede; o segundo, 
fazer un1a excepc;ao a meu favor e ordenar o trans
porte de todas as minhas rnalas de um tretn para 
outro, antes da manhá. 

Dirijo-1ne, pois, ao hotel em que reside o sr. 
Gado. Está recolhido. ·Batem timidame~1te a 
porta do quarto. Pergunta do que- se trata. 
Anuncian1-lhe a visita de um missionário domini
cano. Levanta-se apressadamente e vem receber
n1e no salao com a maior benevolencia. Apresen
to-lhe, com os respeitos de D. Domingos e de D. 

. , 

Partida de LeorJolclina 

-

O Filho de José Santana levando bagagens 
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Sebastiao, o n16tivo da minha peti~áo. A respos
ta nao se faz demorar: 

- Entendido ! Sempre as ordens ! 
Soa a campainha. Duas palavras ao chefe 

da estc..<;ao, pelo telefone. Poderiá eu partir no 
día seguinte, pela manha, embarcando gratuita
mente hornero e bagagens. Agradecí calorosa
mente ao sr. Gado e dirigí-me logo para a casa 
que 1ne hospedara. 

· No dia seguinte, missa as quatro da manhá. 
Café as S horas. Partida as 6~ 

o dia anunciava,se belo. Q céu nao tinha 
nuvens._ Ápenas lá em baixo urna camada espessa 
de nevoeiro, sobre a qual planava nosso olhar a 
urna altura de várias centenas de metros. J á des
cíamos as encostas <leste planalto, que atinge 
1.000 metros de altitude. Afundávamos por urna 
série de curvas nutñ profundo vale formado pelo 
rio Paranaiba. O espesso manto de garoa que 
recobria a planície da margem direita clava as 
cristas a ilus.ao de um mar encapelado cujas vagas 
vinham quebrar-se nas arestas dos contrafortes 
da margem esquerda. Os vagóes pareciam impelir 
a locomotiva. O trem contornava abismos. Ter
se-ia <lito que a toalha d'água subi~ a medida que· 
descíamos e que íamos a toda a velocidade num 
formidavel mergulho. 

~sse mergulho, simples. ilusao de ótica, foi 
urna dolorosa realidade, certo dia, . neste mesmo 

4 
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logar, já lá vao cerca de vinte e cinco anos. Be
thout, un1 engenheiro frances, que tinha prazer em 
se dizer duas vezes nosso amigo, foi a vítima. 
F'is'calizava a constru<;ao dos últimos quilómetros 
da rampa e Urna manha partira C0111 es se f im, 
junto com alguns companheiros, num vagio de 
inspe<;ao. A meio caminho da r an1pa, correr-a 
urna barreira durante a noite. A n1áquina saiu 
dos trilhos e o trem rolou pelo abÍsmo. A esta
c;ao mais próxin1a, situada abaixo dessa descida, 
te111 o non1e <lo nosso infortunado compatriota. 

Nao tardou a ficarmos sepultados sob urna 
espessa onda de nuvens. Um rumor surdo nos 
adverte de que estamos passando sobre urna ponte 
suspensa, a qual nao falta ousadia nem elegancia, 
sobre o grande rio Paranaiba, cuja fita prateada, 
de 500 metros de largo, serve de f ronteira aos 
Estados de lVIinas e Goiás. 

Geralmente, nada se asse1nelha a margem 
esquercla de um rio co1no a sua n1argem direita, 
e vice-versa. O rio Parnaiba faz, entretanto, 
excep<;ao a esta regra. A 1narge1n direita, 
como vimos, é escarpada, dando ao viajante a im
pressao de que sobe penosamente para o , céu, 
quando se dirige de Goiás a lVIinas) ou desee ve!\.:. 
tiginosamente . ao reino de Plutao, quando segue 
o caminho inverso. " 

A margem direita, pelo contrário, é feita de 
urna imensa planície. A estrada de ferro estira-
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se o·raciosamente entre florestas, prados, terras 
de ~ultura, onde o inilho, o arroz, a abóbora, o 
tabaco, a cana de ac;ucar crescem o mais que pocle1n 
e as vezes en1 propor<;oes gigantescas, que só es
panta1n os que nao conhecen1 a história dos envia
dos ele Ivf oisés ao país de Canaan. 

Longe de mim, entretanto, querer comparar 
Goiás a terra prometida! Devo mesmo, antes de 
deixar definitivamente o E stado de Minas Gerais, 
pagar-lhe u111 último tributo de adn1ira<;ao e de 
louvor. 

Este Estado é verdadeiran1ente a terra aben-
c;oada em que corren1 em abundancia o leite e o 
mel. Sim, o Estado de Minas Gerais é o Estado 
do Brasil en1 que a criac;ao do gado bovino se faz 
numa grande escala con1 inteligencia e - digá-
1110-lo - com un1a espécie de paixao. Os f azen
deiros esforc;an1-se por melhorar sempre a rac;a 
dos seus rebanhos, as pasta.gens, as instalac;5es 
das suas f azendas. ! l.. maior parte deles levam 
seu legítimo capricho a ponto de nao admitirem 
em suas propriedades, para os rebanhos de bovi
nos, senao um pelo. Assin1 é que uns possuem 
várias centenas e até milhares de vacas todas 
brancas; outros preferen1 a cor russa; outros, o 1 

cinza ; outros o vermelho cor de f ogo. Gastos e 
" cores ... 

O certo é que o leite é abundante, a manteiga 
superior e largamente explorada, os queijos sa-
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borosos e expedidos em vag6es 'para as grandes 
cidades do litoral. 

As abelhas italianas sao tamben1 sabiamente . 
cultivadas no Estado de Minas. Nossos Padres · 
de Uberaba possuem vinte colmeias que dao cada 
urna 25 a 30 quilos de mel por ano. Goiás, aí !, 
quasi nao conhece o leite das vacas e o mel das 
abelhas senao em estado selvagem. 

Mas nessa regia o a f ertilidade do solo é 
m~tito superior a das regi6es vizinhas. -Quanto 

· mais se avan<;a para o equador, mais, sob a a<;ao 
contínua de um sol de fogo e de chuvas torren
ciais, a natureza é rica e capaz de, em maos habeis 
e laboriosas, fazer chegar seus produtos a propor
<;6es de rendimento fabulosas. Testemunham-no, 
por exei;iplo, estas couves repolhudas, plantadas 
em nossa chácara de Goiás pelo emérito jardineiro 
Irmao Gabriel, 'e que atingiram __:_ nao S01110S de 
Marselha e podemos assegurá-lo - a largura de 
u1n guarda-ch uva, nao de f amília, mas de um ho
nesto particular. Testemunham-no estes inhames . 
ou batatas do país, plantados __ pelo n1encionado 
jardineiro ern nosso convento de Porto Nacional 
e dos quais um só atingiu em sete 1neses o peso 
de 75 . quilos e 300 gra1nas . . Ofer~cido a nossa 
padroeira, Nossa Senhora da Piedade, este tubér
culo gigantesco f oi levado em padiola a porta da 
igreja e vendido em leilao por 50 mil reis. O ne
gociante que o comprou era pai de urna numerosa -
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f amília~ a qual se ajunta va um numeroso pessoal 
doméstico; sua mesa náo centava menos de vinte 
comensais todos os días. O monstruoso inhame 
aliás suculento, resistiu aos assaltos cotidianos d~ 
garfo durante algumas semanas. 

Po~eria dar ainda exemplos de cana de a<;u
car 1ned1ndo 5 a 6 metros de altura e produzindo 
até 20 e 25 litros de garapa. 

É tempo, porém, de prosseguir. Esta digres- · 
-sao nao correu da-minha pena senao para justi
ficar a impressao de feliz surpresa que se tem ao 
passar e1n f ins de noven1bro por es tes campos cÜI
ti vados, que constituem a riqueza desta regiao do 
sul goiano. 

O Estado de Goiás ! . . . Eis-nos em casa. 
Ha meio século que este vasto território é regado 
pelo suor dos operários apostólicos da Ordem de· 
S. Domingos. 

Pela 1nesma .porta que nos clava acesso ao 
Estado de Goiás, entrava ha duzentos anos o fa
moso explorador Anhanguera, escoltado por um 
regimento de voluntários que iam em busca do 
onro. Dois religiosos participavam da expedi<;ao, 
a título de capelaes. 

Para tomar posse da terra, que deveria tor
nar-se um dia o Estado de Goiás, 1101ne to1nado 
da tribu indígena acampada mais ou menos na 
regiao da atual capital, cotno tambem com o fin1 
de a~rair as ben<;aos do céu para. a sua. expedi<;ao, 
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Anhanguera chantou urna cruz de madcira, mas 
de u1na madeira imputrescivel, que ainda existía 
ha alguns anos nesse mesmo logar. 

Por ocasiao do segundo centenário da f un
clac;ao da cidade ele Goiás n1aos piedosas a arran
caram a inclemencia do tempo, e seus despojos 
n1utilaclos, postos num grande relicário, encerra
ram-nos em soberbo monumento, erguido na 
prac;a pública. Deu isso ensejo a urna bela ceri
monia, com música e discurso. 

Durante horas corre o trem em meio das flo
restas e das planícies. Aqui-acolá, urna fazenda, 
rebanhos de· bovinos, de carneiros, de porcos. O 
comboio corre devagar, como para nos dar tempo· 
de contemolar esta bela naturezq. vigorosa e 
fecunda. Etn certas horas, desejar-se-ia que cor
resse mais. Mas bem depressa nos resignamos, 
pensando que daqui a alguns dias nos sentiremos 
muito menos felizes em viajar .com dez vezes me
nos comodidade que a of erecida por um vaga o, 
mesmo' de segunda classe, e clez vezes n1enos de
pressa que un1 trem que ocupa· o meio tertno entre 
o omnibus e a "charrette". 

Mais ou n1enos as nové horas. o trem para 
etn Goiandira, com trinta minutos de espera) que 
passaram a quarenta, depois a cincoenta. Tive 
tempo para urna ref eic;ao, em modesto restau
rante, de andar um pouco pela plataforma da es-
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ta~ao e de urna palestra com o chefe, o telegra
f ista e alguns outros f uncíonários. 

Precisan1ente ao meio dia chegávamos a 
Ipamerí, linda cidadezinha de 5. 000 habitantes, 
dominada, a esquerda por urna bela igreja, asilo 
de paz, arsenal espiritual~ e a direita por um 
quartel, arsenal de guerra. 

O vigário da paróquia, padre zeloso, grande 
amigo dos Dominicanos, Gabino Cabrera, da Or
dem dos Recoletos, avisado da minha passagem, 
nao sei por quem nem como, esperava-me na esta
<;ao com seu coadjutor e ainda com. . . doces e 
refrescos. o que se pode deseiar de mais apro-
priado a hora e .a circunstancia, I 

O sol estava ardente, prenúncio de tempes
tade para a , tard~. R.ecebi, pois, con1 reconheci
n1ento, as fraternais lembranGas. Subi em se
guida para o meu carro, depois de haver agrade
cido e abracado com efusáo a o boníssimo Padre 
Cabrera. Mal eu suounha que nunéa mais veria 
aaui na terra esse religioso. que em todo o sul do 
Estado de Goiás g-ozava de g-rande popularidade 
e cu io aoostolado f oi de facto f rutuoso entre essas 
populac;oes. Era iovem e dele se poderia esperar 
que por muito tempo ainda continuaría a fazer 
o bem nestas regióes. 

Pouco tempo após o meu regresso a Porto 
N acional, ti vemos a dolorosa notícia de que' a · 
morte o levara quasi repentin;imente, ao deixar a 
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Espanha. Acabava de assistir, ' como delegado, 
ao capítulo da sua província religiosa. Dera 
Deus a este bom servo do Evangelho a eterna 
recompensa. 

Após urna hora de viagem, aproximávamo
nos dorio Corumbá. O trem diminuiu a marcha, 
parou, e eu ouvi um empregado gritar: "Ronca
dor !. . . Roncador !. . . ". 

Fóra esta esta<;ao durante longos anos ponto 
terminal da estrada de ferro, que só esperava urna 
ponte para se passar para o outro lado. Quando 
o trac;ado da estrada chegou a margem do rio, 
nao ha via lá urna só casa. Em alguns meses nas
ceu como ' por encanto urna aldeiazinha, feita de 
grandes alpendres de tábuas, cobertos de zinco, 
aos quais afluiam carros de bois ~e tropas de bes-. 
tas, vindos de todos os pontos do sertao para 
compras. O comércio era intenso: muito dinheiro 
e, i~feliz'mente, tambem muita dissipac;ao, pois .. 
estas barr·acas abrigavam jogo e devassidao. 

Conhecera eu Roncador no auge da prosperi
dade. Olhei pela portinhola e nem sequer ruinas 
vi. A ponte tao desejada estava montada sobre 
o rio. A estrada de ferro continuara o seu ca
minho. As barracas hav:iam sido desmontadas 
e levadas para mais longe. No logar da antiga 

• cidadezinha improvisada, só se viam espessos tu
fos de ~al vas selvagens, que a cobriam como um 
manto de luto. Sic transit . .. 
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As 5 horas da tarde, estávan1os no fim da 
linha, em Tavares. A t~:npestade, que roncava 
desde o meio-dia, abateu-se nesta mesma ocasiao · 
sobre a cidade. Tomei um auto e dirigi-me para 
o hotel. 11andaran1-me para um quarto de tá
buas, com duas camas, reduzido as proporc;oes de 
urna "cabine" de navio. -

Meu companheiro de quarto, representante 
do comércio, olhou para o cubículo e f oi-se em
bora, deixando-me só, talvez por delicadeza, talvez 
tamben1 com receio de dormir pei-to de um monge 
descendente dos velhos inquisidores, herdeiro, 
sem dúvida, do seu humor intransigente. V oltei 
a ver a mesa este representante do comércio e 
aproveitei a ocasiao para lhe agradecer .a defe
r encia. Falamos da chuva e do bom tempo. Pa
rece haver-se interessado muito pela nossa obra 
de evangeliza~ao e de civiliza<;ao junto aos índios. 
Sepáramo-nos bons ~n1igos. 

Naquela tarde, nao pude visitar Tavares. 
.Mas, quando se desee do trem, abarca-se a cidade 
toda com um olhar. Situada a 1.000 metros de 
altitude, nascida ontem, já possue algumas boas 
ruas, nas quais se alinham casas limpas e gra
ciosas, geralmente bem construidas. O vai-vem 
dos caminhoes, dos automoveis, dos carros de boi, 
das tropas de bestas de carga, que chegam de 
todos os pontos do Estado de Goiás para ali rece
berem mercadorias depositadag, dá-lhe um aspee-
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to particular e urna certa animac;ao durante o dia 
todo. 

Infelizmente, ainda nao ha igreja nesta zona. 
Sem querer formar juizos temerários, tudo leva 
a crer que os habitantes de Tavares andam mais 
preocupados com os interesses materiais da terra 
que com os bens essenciais do alé1n. Pobre gente ! 
Quando poderá u1n enviado de Cristo dizer-lhes e 
redizer-lhes o que é "o único necessário" do 
Evangelho? 

I 

• 

II 

PARA GOTAS EM AUTOMOVEL - U M CARRO 
BE M LOTADO - MATO GROSSO, SUAS MAS ES

TRADAS, DE CURVAS PERIGOSAS. 

No dia seguinte, por falta de igreja, nao pude 
celebrar o Santo Sacrif ício da missa. Rezo 

o meu breviário ~ tomo urna chicara de café e diri
jo-me para a prac;a da estac;ao, onde já se acharo 
a utomoveis e caminh5es, vindos para a partida do 
t rem que nos trouxera na véspera, e que, depois 
de haver acumulado no "tender" un1a enorme 
quantidade de achas, ia partir de novo, fumando 
e cuspindo a plenos pulm5es. 

J á pela cidade se falava da minha chegada 
a T a vares. Os motoristas dos caminhóes, con
forme seu hábito, haviam cometido a indiscre<;ao, 
aliás permitida, de no depósito passar em revista 
as caixas desembarcadas na véspera. \ Tinte delas 
apresentava1n a etique~a: Padres D.01ninicanos -
Goiás. Nada mais era preciso para choverem 
sobre n1im as amabilidades · e ofertas de servi<;os 
por parte de todos os motorístas. 

Entendi-me com un1 deles a respeito do trans
porte de 1.000 quilos de bagagem pela bagatela 

, 

J 
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de ... um conto de réis. Nao era precisamente 
um bom negócio, mas que f azer? Era aliás este 
motorista o que me fazia a mais vantajosa pro
posta. Aceitei, com a condic;ao de que eu mes.~o 
assistiria ao carregamento e de que ele partir1a 
de tarde, comprometendo-se a cobrir os 300 qui
ló1netros, que separam Tavares de Goiás, em dois 
dias. 

Se Deus quiser - n1e disse ele - e se 
ds 1natts caminhos nao puseren1 dificuldades. 

Depois de haver embarcado nossas bagagens, 
tratei de procurar um automovel para mim e un1 
excelente companheiro de ,, via.gem que Deus me 
ha via dado na pessoa de mons. Conf úcio, vigário 
geral da diocese e cura da . catedral de Goiás. 

A Providencia nos atendeu. Naquela n1esma 
111anha chegara a Tavares um possante carro 
Dodge, gue f azia o servic;o postal de Goiás a T~
vares. Dividido em dois compartimentos, pod1a 
levar cinco passageiros a frente e quinhentos 
quilos de carga postal atrás. · Con1pramos nossas. 
passagens sem regatear, pois no para-brisa do 
carro lia-se en1 grandes, caracteres : ";t>re<;o de 
cada passage1n, 150 míl reís". Mais u1na f orte 
sanP-ria etn . minha pobre bolsa, já tao anemica. 

0 

A chuva nos impedi~ de partir naquele 
mesmo dia. 

Na n1anha seguint~, por volta das· sete horas, 
atravessávamos em grande velocidade o magní-
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fico planalto que separa Tavares de Bonfim. 
Neste encantador peda<;o de terra, o atual bispo 
de Goiás, D. Emanuel Gomes de Oliveira, lanc;ou 
as bases de um grande colégio, confiado a reli-
giosos. _ 

As 11 horas, chegamos a Bela Vista, cidade 
nascente, afamada pelo seu ex e.el ente fumo. Pa
ramos e almoc;amos. 

Depois do aln1oc;o, demos um pequeno pas
seio, a espera de utn viajante retardatário. J\1as, . 
como se tratava de u1n viajante de destaque, era 
preciso ter paciencia. Permitam que lho apre
sentemos lqgo: é o chef e político desta zona, um 
excelente homem, um excelente amigo, tun exce
lente cristao; tem todas as excelencias. E ainda 
a de ser primo de mons. Conf úcio. 

Partimos, enf im, e as 5 ho·ras da tard~ já 
estávamos batendo a porta dos bons Padres Re
dentoristas de Campinas, que nos recebem de 
bra<;os abertos. 

Se a hospitalidade neste convento f oi quente, 
a noite lá fora era glacial ou, melhor, húmida e 
1nes1no mais do que hú1nida. A chuva n~o deixou 
de cair durante vár'ias horas e, ouvindo-a na es
curidao, dizia de mim para comigo: 

- Meu Deus ! em que lamentavel estado se 
acharao amanha os caminhos? 

As 4 horas da manha, celebrei a Santa Missa. 
As 5, partíamos para cobrir a última etapa. 
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Abrigados sob o alpendre do convento, dois via
jantes esperavam, pedindo un1 logar. 

- Impossivel ! - respo11deu o motorista -
E stá completo. 

No entanto, nós éramos apenas tres e o au
tomovel tinha logar para cinco. É que os tres 
viajantes, que a Providencia reunira no mesmo 
ponto, valíam ou, melhor, pezavam cinco viajan
tes comuns. Apesar dos meus 96 quilos, era 
ainda o mais 1nagro. O personagem que já lhes 
apresentei pesava 110, e Mons. C'onfúcio 120 
quilos. 

Diante da importancia <lestes tres viajantes, 
os solicitantes nao insistiram. 

A .distancia que separa Can1pinas de Goiás 
nao vai além de 160 quilóTI?-etros. Seria na Eu
ropa questaq de duas a tres horas de viagem. 
Mas nao ha compara~o possivel entre as estradas 
do velho continente e as do nosso sertao. Além 
disso, a estrada que liga Campinas ~ Curralinho 
n1antem o "récord" entre todas as más estradas, 
mesmo do Brasil. Alonga-se entre as faces de , . 

urna espessa floresta, chamada· Matto Grosso, a 
floresta densa - sim, densa de árvores seculares 
e tambero de lama, de huracos, de ramos secos 
arrancados pelo vento, de subidas, de descidas, 
etc., etc. Imagine-se o que terá sido isto depois 
da ·chuva diluviana, caida durante a noite. 
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No mon1ento, a estrada desaparecia debaixo 
de verdadeiros brejos, nos quais a máquina avan
<;ava a sorte, fendendo a água como se fosse um 
pequeno rebocador. Em certos pontos, essa es
trada podía ser notada, mas os charcos, n1ultipli
cados pelo sulco invariavel que seguem e mais 
afundam os carros que se sucedem, assinalavam 
po<;as 1nal niveladas por um liquido lamacento. 
O carro torcia-se em dolorosas voltas e reviravol
tas. Parecía en1pinar-se, escoucinhar, corno para 
jogar fara da sela os tavaleiros, felizmente habi
tuados a toda espécie de equitac;ao, e que aliás, ,., 
para nao se esmagarem uns contra os outros, se 
agarravam com todas as suas for<;as a ossatura 
de ferro da carruagem. 

Em o número das sucessivas curvas descri
tas por esta fita que corta Mato Grosso, 'ha urna 
que se chama "Volta do Amarrado''. Julguei' 
tratar-se de um crime ou pelo menos de um ato 
de banditismo cometido nesse logar, e pedi expli
ca~óes a respeito. Moris. Confúcio, que é um 
pouco o Pico da Mirandola de Goiás, contou-me 
entao a seguinte história : 

. - I-Iavia na cidade de Goi~s, nos primeiros 
d1as do automobilismo, um motorista vindo do 
Rio de Janeiro, e que se cha1nava José Cachimbo. 
E ra o rei dos motoristas que se ensaiavam timi
damente em Goiás, o homem para as grandes 
ocasióes e para as viagens rápidas. Um caixeiro, 
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viajante de S. Paulo, que se _ achava em Goiás, 
foi chamado a toda pressa a casa de que era re
presentante. Felizmente, José Cachimbo estava 

' perto. Mandou-o chamar, expós-lhe a necessi
dade de estar em Roncador no dia seguinte pela 
tarde. Discutiu-se o prec;o e a partida foi mar
cada para as 5 da manhá. 

Com a rapidez do raio, José Cachimbo trans
pós os 42 quilómetros que . separam a capital de 
Curralinho. Urna hora depois da partida, o auto 
rodava loucamente, torcendo-se todo, inclinando
se ora para a direitá or~ para a esquerda, pU:
lando, galopando nos rug<?sos caminhos de Mato 
Grosso. José, olhos atentos a tudo, escrutava as 
profundezas do caminho e mantinha-se crispado 
no volante, seja para domar sua máquina, seja 
para náo saltar fora, como um máu cavaleiro 
nuina fogosa montaria. 

As sete e meia, Mato Grosso ficara para 
trás e o carro para.va <liante de um hotelzinho de 
pequeno arraial que .guarda a entrada da floresta. 
José Cachimbo, triunfante, voltou-se para o seu 
cliente, com o fim· de lhe anunciar a chegada e 
convidá-lo a descer uín pouco, para a indispensa
vel chícara de caí é, aliás oem merecida. 

Mas, ó surpresa ! o carro esta va vazio ... 
- "Que rumo levou ó meu homem? - ex

cla1na José Cachimbo - Subiu para o céu? Ou 
desceu para os infernos, coro corpo, alma e tudo? 

A " Pirarára" 

o Boto 



O Pirarucú . pescado 

Piranha, a "onfa das aguas" 
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Ou nao se terá o emplasto deixado arrancar do 
carro por urna dessas sacudidelas a que vulgar
mente se chama '~arranca-tri.pas"? 

Rápido em suás decisóes como em suas ati
tudes, José Cachimbo arrepia caminho a veloci
dade de 100 quilómetros e após alguns minutos 
encontra o seu viajante extendido a marge1n da 
estrada, gemendo, pedindo socorro, mais n1orto 
que vivo. José Cachimbo toma-o em seus vigo
rosos brac;os; coloca-o de novq no carro, censura
lhe duramente a indolencia e, af im de que tal 
aventura nao ,., se repita, toma de urnas cordas, 
amarra sólidamente o homem ao banco do carro 
e reton1a a toda a velocidade o caminho do sul. 

Ao cair da noite, José Cachitnbo depositava 
o seu fardo no hotel do Roncador. A viagem fora 
feita, a promessa curnprida, o dinheiro ganho, ~ 
José Cachimbo estava contente consigo n1esmo". 

Apesar do 1nau estado das. estradas, tivemos 
1nais sorte que o passageiro de José Cachimbo. 
A Providencia .nos protegeu visivelmente. Naó 
tive111os o menor· acidente a lamentar. As seis 
horas da tarde, dávamos entrada na capital do 
Estado' de Goiás e franqueávamos o limiar do 
convento precis·amente na ocasiao em que religio
sos e fieis cantavam o '~Salve Regina". Asso
ciámo-nos a esta orac;áo para agradecer a Rainha 
do Santíssimo Rosario as ·grac;as que nos havia 
concedido durante a viagem. 
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GOIAS E OS GOIANOS - CHEGADA DOS BISPOS 
DOMINICANOS. - FESTAS E VISITAS - E' PRE· 

CISO PENSAR EM: PROSSEGUIR VIAGEM. 

G. orÁs . é un1a · ~cidade modesta, que 1:1ª1 con ta · 
. 6.000 habitantes. Suas ruas sao geral-

mente retas. Sulcan1 eríl ·diversos sentidos os,· 
flancos de duas colinas, que as águas do Rio Ver
melho cortam e banham. Assenta numa estreita 
hacia cercada de altas colinas que atingem pro
por~óes de verdadeiras montanhas e lhe dáo as

/ pecto de urna cinta de muralhas. 
Em um ninho de verdura, onde se misturam 

árvores seculares, laranjeiras cor de ouro, arvores 
gigantescas, palmeiras que se erguem para Q céu 
a perder de vista, etc. etc., a capital do sertao 
darme pacif icamente, pensando certamen te na fe-

• • 
licidade que terá um dia ao despertar como grito 
estridente d~ locomotiva. . · 

1 

, • 
1 ' ' ! 14 

Quando chegará essa hora? 
Muitas vezes se faz esta pergunta aos ha-, 

bitantes. Alimentam ainda a esperan~a de a ver. 
Desejam-na. Realmente, teem razáo: merecem 
esta alegria. 
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o~ Goianos sao inteligentes, cultos e mesmo 
apaixonados pelas letras. Sao bons, hospitalei
ros, religiosos e principalmente devotos da Vir
gem Santíssima. Quando come~a o mes de maio, 
a gente se admira de ouvir pelo raiar da aurora o 
movimento que se opera nas ruas. Nas cal<;adas, 
ouvem-se os passos aceleradps dos homens, das 
mulheres e tlas crian~as que se dirigem para as 
diversas igrejas afim de ouvirem missa e canta
re1n com fé e piedade os hinos de louvór a Virgem 
Imaculada. Durante o mes do 'Rosário, ao cair 
da noite, é o mesmo religioso ardor em obedecer 
aos dese jos da Santa Igreja e recitar, com alegria 
e amor na alma, o ter~o <liante do Santíssimo 
Sacramento exposto em honra da Rainha do San
tíssimo Rosário. 

Cqeguei a Goiás, como já tive ocasiáo de di
zer, a hora em que os Padres e os f ieis cantavam 
o Salve Regina, seguido das litanias. Era 
sábado. 

Porque dissimulá-lo? Tive urna verdadeira 
alegria ao rever este convento, em que viví du-

' .._ 
rante quatro anos, em encontrar de novo meus 
irmáos, pelos qu~is cons~rvar,a tJma religiosa afei
c;ao, e que me ' rec~beram cotri a mais fraternal 
cordialidad e. 

No dia . seguinte, domingo, celebrei missa as 
seis horas. Sem o querer, ofereci aos assistentes 
ocasiáo para numerosas distrac;óes. "Quem é 
este missionário que acaba de subir ªº altar' e 
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que nao pertence ao convento local ? Coisa extra
nha, a voz parece-se muito con1 a do nosso antigo 
Padre Reginaldo. Nias nao, a corpulencia do 
recen1-chegado nao corresponde a sua. O Padre 
Tournier era magro, e este pertence antes a cate
goria contrária, etc." Nieus melhores a1nigos nao 

· me reconheceram, porque ignoran1 a prodigiosa 
virtude do clima de Uberaba. 

A notícia da minha chegada espalhou-se ra~ 
,· pidamente pela popula<;~o. Apesar da chuva con

tinuada! recebi numerosas _visitas, que anotei ~ma 
a urna .r ein meu caderno de notas, para nada f 1car 
devendo a que1n quer que .f os se, na hora da 
partida. 

E1n 5 de dezembro, a tarde, a cidade de Goiás 
estava em festas. A confraria do "Senhor dos 

< Passos", de homens, oferecera um potente sino a 
igreja de S. Francisco, na qual tem sua séde. Só 
católicos praticantes pertenéem a esta confraria, 
que reune em suas fileiras tudo quanto Goiás 
conta em homens inteligentes, trabalhadores e de
votos. Seu presidente era entao o dr. Agenor de . 
Castro, rt1édico distb;1to e prefeito da cidade. · 

A cerimonia da ·ben<;ao · do sino co1npare'Ce·· 
rain todos os dignitários da éidade, com o presi
dente do Estado a frente. Mons. Confúcio pre
sidia a cerimonia. Estav~m presentes, e1n número 
de vinte, os padrinhos e as madrinhas. Cada um 
por sua vez empunhava a corda, para fazer soar 

tres vezes o sino ... e <lava 20 milreis de esmola. 
T an1ben1 eu fui convidado a puxar a corda, mas, 
eni vez de desatar os cordóes da minha pobre 
bolsa, subi ao pequeno campanário improvisado, 
perdido numa confusa o de f lores e de ramagens 
entrela~adas, e pronunciei con10 pude o sermao 
de circunsta ncia. 

-
No clia seguinte assisti a distribui<;ao de pre-

1nios no sen1inário e, por ordem do superior, que . 
aleg9u perant~ a assistencia minha qualidade de 
Frade-Fregador, tive que dar alguns . conselhos 
aos jovens aspirantes ao sacerdócio. Para dizer 
a verda:de, só ti ve que deixar f alar o cora<;ao e 
n1ostrar-lhes quanto o Brasil precisa de padres, 
de muitos padres e de muitos bons padres. 

Em 8 de dezembro, como para real<;ar a so
lenidade da festa da Imac-ulada Conceic;ao, D. 
Domingos e D . Sebastiáo enttavan1 de automovel 
em Goiás, em companhia do Pé!-dre Cazabant, su
perior do convento desta cidade. O automovel 
que conduzia nossos bispos estava literalmente co
berto de lama. Como os ·que o haviam precedido, 
tambe1n e~te chafurdara nos pántanos lamacentos 
de l\1ato Grosso. Tinha 1nesmo sofr ido u1na "pan- " 
ne" de algumas horas nun1a dessas desgrac;adas 
curvas em que a máqqina esf alfada geme, se con
vulsiona toda e sacode dura111ente os viajantes que 
<;:onduz etn seus flancos. J\!Ias, em geral, con1 boa 
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vontade, a viagem efetuara-se em condi<;oes satis-
• fatórias. 

Deixando Uberaba, deveriam os · dois bispos 
dominicanos passar por F ormosa, com o f im de 
visitar e aben<;oar os infatigaveis missionários 
<leste convento. D. Domingos, porém, ficara re
tido em Araguarí por urna enfermidade passa
geira . . D. Sebastiáo dirigiu-se sósinho para 
F ormosa, marcando encentro a D. Domingos em 
Tavares. Os dois prelados dominicanos tinham 
assin1 chegado juntos a Goi~s. 

A recepc;ao foi o que podia ser: sem cerimó-
• nia, mas. cheia de alegria e, de af~i<;áo respeitosa 
e fraternal. Numerosas as pessoas que naquele 
dia e nos seguintes foram de visita aos nossos 
prelados dominicanos, testemunhar-lhes estima e 

,., 
venera<;ao. 

Alguns dias depois, eram os bispos convida-
dos para urna festa toda familiar, organizada 

" pelas Filhas de Maria· de Goiás. O programa, 
· muito variado e perf eitamente executado, arreba

( tou a assistencia, que se comprimía no grande 
saláo do colégio. No dia seguinte, e nesse mesmo 
'colégio, nova festa organizad~ pelas Irmás Do
mit1icanas e novo convite. Tratava-s~ da entrega 

. solene do diploma final as quatro alunas da Escota 
Normal, que iam deixar o estabelecimento. 

A cidade de Goiás possui realmente uma 
Escola Normal leiga, criada e mantida pelo go-

I 
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verno. O colegio das Irmás Dominicanas de 
Goiás, corno aliás o das Irmás Dominicanas de 
Uberaba, de Formosa e de Porto Nacional, é 
equiparado a esta escola de ensino superior. Ado
ta o mesmo programa e os seus diplomas teem o 
mesmo valor dos of iciais. Perante o público teem 
até ·mais valor, o que se pro va coro o facto se
guinte. Enquanto a Escola N orn1al oficial con
f ere cada ano -dois ou tres diplomas, as Irmas 
Dominicanas de Goiás conferem urna dúzia. Em 
1918 tive eu mesmo a honra, a Íf1.lta de outros, de 
presidir urna cerimónia em que 24 alunas recebe
ra1n seu diploma. A razao des ta dif erenc;a, tanto • 
mai~ de admirar quanto é certo ser gratuito o 
ensino do Estado e o das Irmas exigir urna mo
desta retribui<;áo, provém do . facto de serem pro
fundamente cristas as f amílias e saberem apreciar 
devidamente a superioridade da educac;áo religiosa 
e os métodos de ensino. 

N ossas tres semanas de estadia em Goiás 
passaram-se em correrias de toda a ordem urnas 

' em visita aos amigos, outras, em 1naior número 
. ' 

para a organiza~ao da 'segunda etapa de nossa 
• 1 

v1agem a lombo de burro e em compras mais 
urgentes . 

Em nossos giros apostólicos, muitas vezes 
ouvin10.s país de f amília queixarem-se de sua 
sorte, quando chega o tempo de casarerp as filhas. 
Em primeiro logar, é-lhes preciso encontrar um 
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marido, ao menos ... passavel, o que nem sempre 
é fácil, af irmarn eles. Em s~gundo logar, ha que 
construir urna nova cabana, para se constituir um 
novo lar. Ha que pensar ainda no enxoval da 
noiva, por 1nodesto que seja, modesto a ponto de 
caber na cava da mao. Moveis ... nao digo para 
os quartos, que nao existem. Nao ha necessidade 
de leito, ne1n de toalhas, nem de cobertores, nem 
de armário, nem de cristaleira. Um couro de boi 
ou meia dúzia de tábuas lanc;adas sobre dois ca
valetes, eis o leito nupcial. Mas sao necessários 
ao tnenos os utensílios indispensaveis para a co
zinha, duas panelas, pratos, colheres, garfos. 
Nestas longínquas regióes, tudo é caro e os nossos 
valentes caboclos arrancam os cabelos, quando os 
teen1, ao pensan1ento de que hao de f azer o que 
eles chama1n urna despesa enor1ne, quando nao 

dispóem de um~ tostao· na algibeira. 
Sem querer comparar nossa serte á do pai de 

f amília, deve-se no en tanto c,onf essat que pelo 
mesmo ·quarto de hora de Rahelais. passa aquele 
que tem que organizar urna longa viagem por 
terra e por água. Ha necessidade de muitas 
coisas e nada <leve ser esquecido. Em logar de 
um marido, tem que achar . "catnaradas",. .. pelo 
menos p~ssaveis, que conhe~am os caminhos e sai
bam prever a todas as eventualidades de urna 
longa e penosa viagem. Tem que organizar urna 

.. caravana, nao de camelos, mas de bestas, que cór-

responda ao número dos viajantes e ao peso das 
bagagens, devendo cada besta transportar 100 
quilos. Deve pensar ta1nbem nas duas casas vo
lantes, netessárias 'para abrigaren1 pessoal e 
bagagens. 

• 

E essas bagagens.. . Ah! A litania é 
longa. Prin1eiramente, os mil quilos que o auto
n1ovel descarregou no convento. Ajunten1-se a 
isso arreios, garruchas, sacos. A organizac;ao da 
viagem nao dispensa urna série de sacos de todas 
as dimensóes. Para encher esses sacos, compra
se carne, toucinho, feijáo, arroz, sal, etc. Para 
cozinhar tudo isso levam-se dttas panelas, pois o 
pessoal é numeroso e te1n um notavel apetite. 
Para comer o que se cozinhou nas panelas, sao 
precisos pratos, ~olheres; garfos, facas. · 'Ade
mais, é permitido a urna mesa de bispos, sobre
tudo no Brasil, regq,r tal ref eic;ao com urna chícara 
de café. Ha · que levar, portante, o famoso 
"inoca", ac;ucar, _cafeteira, chícaras, pires, co~ 
lheres. ·1 

E · ainda teria eu que colocar em primeiro 
logar os nu~erosos e indispensaveis acessórios 
de urna capela para cada um dos, bispos e o hu-
tnilde s~cretario que os acompanha. , · 

A litania é longa, interminavel. Grac;as a 
Detis, nem urna só invocac;ao foi omitida. Nada ' 
falta, nos li~ites clo necessário~ · 
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IV 

UMA PARTIDA COMPLICADA - DE ETAPA EM 
ETAPA - EM CASA DE ANTONIO PERNA DE PAU 
- CASAMENTO E ESTADO CIVIL - A MARGEM 

DO ARAGUAIA. 

E M 1 S de dezemh:o, os preparativos ?e viagei;i 
estavam terminados. D. Sebast1ao man1-

festou desejos de partir no dia seguinte, mas 
achou-se prudente por obstáculos ao seu intento. 
_Celebrava-se naquele dia a festa do seu bem .. 
aventurado padroeiro. 

Os padres do convento de Goiás e seus com
panheiros de viagem nao queriam escapasse tao 
boa ocasiáo de of erecer ao -venerando prelado, com 
seus votos, urna festinha de família. O Padre 
Cazabant tomou a si a responsabilidade da demora 
e ... as despesas da festa. 

Em 17, pela manhá, os animais empinavam
se na prac;a do convento. Os camaradas batiam 
a porta. Era o momento, d,a partida._ 

Mas que preparativo;; 'ainda ! 
Preparativos, dir-se-á? Port~pto, nao , es

ta va tudo pronto. . . E' verdade. Há em via
gem, como em todos os negócios, preparativos re

, 1notos e preparativos imediatos. -
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Os camaradas f oram encontrados; os ani
mais estáo presos ; as caixas estao pregadas e 
etiquetadas. Mas ainda é preciso, nesta _confusao 
de bagagens, malas de todos os formatos, caixas 
de todas as dimensóes, sacos de todos os tamanhos, 
eseolher, classif icar, f azer lotes mais ou menos 
iguais, se nao ein volume, pelo menos em peso. E' 
necessário, portanto, que cada volume passe por 
um exame. Formam-se assim volumes de 50 qui
los, pouco mais, pouco menos, que se suspendem, 
um a direita, outro a e,squerda das cangalhas. 
Tudo isso pede tempo. Reut)em-se de noyo os 
animais no cercado e p5e-se máos a obra. Ao·meio 
~ia está tudo pronto, desta vez em caracter defi
nitivo. 

Váo buscar os animais; prendero-nos; selam
nos; passa-se sobre eles a carga, que alguns, os 
velhos, aceitam com resignac;áo, nao deixando no 
entanto de franzir o cenho e fazer caretas, ao 
passo que outros, os novos, se recusam aberta
mente a recebe-la, escoicinhando, pulando, nao 
cedendo senáo a af!1eac;as e a golpes. 

As quatro horas da tarde. estava tudo termi
nado. Dada a hora avanc;ada e a chuva que se 
atiunciava próxima, resolveram os prelados pas
sar a noite no convento, para com mais facili
dade poderem celebrar no dia seguinte os santos 
mistérios. A tropa, aliás, ia f azer urna parada 
a seis quilómetros de Goiás. Seria, portanto, 



facil, partindo cedo, juntarmo-nos a eles antes da 
partida. 

No dia 18, pela 1nanha, monta1nos a cavalo e 
partin1os. Transpondo 111ontes e vales que cer
c~n1 a cidc:de, atingimos urna p~quena fazenda ao 
f1m de me1a hora. A tropa estava lá, presa, ar
reada. A mesa .estava posta: pratos, colheres, 
garfos se extend1am sobre um couro de boi posto 
en1 terra. Ao centro, duas travessas, urna cheia 
de arroz branco como a neve outra cheia de fei
jao f un1egante, negro co1no ébano. E' só esco
lher .. ,' 

Instintivamente - pois aqui o adágio parece 
verdadeiro: simile si1ni'li gaudet - vatnos ao car
dápio bra~~?' enquanto os camaradas avan<;an1 
sobre o fe13ao preto, de que se serven1 copiosa
mente e que devoram. 

Terminado o almo~o, despedímo-nos dos pa
dres q1:1,: nos acompanharam. D. Domingos e D: 
Sebastlao agradecem calorosamente ao superior 
do convento a benevolente hospitalidade que lhes 
foi dada e o preciso complemento .a organiza~áo da 
nossa caravana, en1prestando-nos bom número de 
animais já arreados. · Ainda u~ abra<;o de reco
nhecimento fraternal 'e .. ~ ·a caminho para o ser
táo ! - Que é sertáo? -~ 'hao de pergu11tar-n1e os 
benévolos leitores. A traducao literal <leste ter-
1110 brasileiro seria dese1:to. ·-·Mas ' em Fran~a a 
palavra deserto lernbra imediatamente o Sahqra, 
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com as suas planícies de areia áridas, extenden
do-se a perder de vista, sem água, sem yegeta<;ao; 
ap~nas alguns raros oasis. Aqui, é o contrário. 
Imaginem tudo o que possam imaginar de mais 
bel o, de niais encantador, como florestas, prados, 
c;ursos de água, etc., e ficarao ainda abaixo da 
realidade. As mais belas florestas da Fran<;a, 
que afamam toda urna regiao, nada sao compara
das as nossas flores tas virgens, com todas as suas 
árvores , várias vezes seculares, de lianas verdadei-, 
ramente gigantescas, que, semelhantes ,a urna ver
dadeira e imensa teia de aranha, reunem ein feixe 
esses gigantes, como para os obrigar a se presta
ren1 um mútuo apoio contra. os assaltos da tem
pestade e da vetustes.· 

Sertao nao significa, pois, deserto de areia, 
n1as regiao afastada, quasi deshabitada sem ou-

, ' 
tros recursos senao os que levamos comnosco, 
rios sem ponte, planícies setn caminho, florestas 
espessas sulcadas apenas pelas feras a procura de 
urna presa, sem cor'reio, portanto-~sem noticias. E' 
o isolamento quasi total do mundo civilizado. Mas 

1 

o sertao conhece-nos e· .nós o ·conhecen1os. Co1no , 
velhos tropeiros, ·partimos resolutamente, gritando 
do fundo do cora<;ao : "A van te! Marche. . . Pelo 
bom Deus !" 

,. . 
Ia1nos para a chuva e a chuva v1nha para 

nós. O inevitavel e terrivel encontro nao se fez 
esperar. Extendemos o capote sobre os hon1-. 

... 
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bros, abrimos o guarda-chúva, enquanto chovia a 
cantaros. No meio da borrasca, lobrigamos urna 
f azenda, em planicie cercada de ar ame farpado. 
Resolvemos procurar ali um abrigo momentaneo. 
Servindo de guia, abri a toda a pressa a -porteira 
que da va acesso a propriedade e esporeei o ani
mal, tocando-o para um alpendre aberto. D. 
Carrérot vinha imediatamente atrás de mim. Seu 
guard~-chuva impedia-o de ver urna trave ligando 
os dois moiróes da porteira, e por isso foi. violen
tamente pro jectado para trás, escorregando pela 
garupa da montaria, que acabou jogando-o por 
terra. 

Felizmente, nao foi grande o acidente. Toda 
a gente sabe ·ser s. exc. um excelente cavaleiro e 
neste acidente justif icou urna vez mais o adágio 
que os dois continentes conhecem: "nao ha· bom 
cavaleiro que nao tropece, nem excelente cavalei
ro que, um dia ou outro, nao morda a _poeira das 
estradas". , 

N aqueta tarde, depois de ha vermos varado · 
vinte quilómetros, chegamos a fazenda do pri

\ meiro magistrado de Goiás. ·Veranea va com a fa
, mília. Recebeu-nos com ·muita 'amabilidade ·e 

di~tinc;ao. Ao cair da noite, dirigímo ... nos para 
o altar e recitamos o terc;o perante urna assisten
cia numerosa e recolhida. .í 

N' o día seguinte, celebramos as tres niissas 
urna após outra, o que assim faremos todos os 

• 
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dias até que a divina Providencia apraza desf e
rir um grande golpe e privar-nos dessa f elicidade. 

Depoi~ de um almo~o a européia, generosa
mente servido pela dona da casa, partimos para 
mais urna etapa de 36 quilómetros, que nao foi 
assinalada por qualquer acidente digno de re
gistro. 

O dia seguinte era domingo. Concedemos a 
tropa e a nós mesmos meio dia de repouso, nao 
percorrendo naquele dja mais de .20 quilómetros.\ 

Em 22 de dezembro, cedo, calculamos que 
seria dificil ·a. nossa caravana por, demais car re
gada chegar a Leopoldina a tempo de· celebrar o 
Natal. D. Tomaz resolveu o problema do se
guinte modo: 

\ 

Deixaríamos ~para trás o · grosso da tropa e 
iríamos .a frente mais depressa, levando con1nosco 
um dos tres camaradas e um animal de carga para 
transportar nossa capela, redes e os alimentos 
indispensaveis. Partimos; pois, reduzidos a mais 
simples expressáo. 

Pela tarde, .urna bif urca~áo de caminhos fez
nos sair da estrada que nos convinha, e isso foi 
providencial, pois a falsa estrada nos levou a urna 
boa fazerida habitada por excelente e mui religio
sa família. F'oi urna festa. Um bom jantar, o· 
ter\o, a orac;áo, vinte conf issóes - aí está um 
verdadeiro regalo espiritual. 
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No dia seguinte, com o auxílio do guia, re
tomamos a famosa estrada perdida - chamada, 
ó ironia !, estrada real -. Assim é seu nome, ape
sar do lamentavel estado em que se acha, por ser' 
a menos maltratada, o mais di reto e f requentado 
dos caminhos que ligam duas fazendas ou ar
raiais entre si. 

As 10 horas, chegamos a urna pobre chou
pana n1eio sepultada no mato, habitada por um 
valente caboclo: Antonio Perna de Pau. E' inu
til dizer porque ... 

A'proximando-nos da humilde cabana, grita· 
mos, consoante o uso da terra : 

- ó de casa!. .. 

A soleira da porta aparece imediatamente 
Antonio Perna de Pau - um velhinho de 7 4 anos, 
filho da Baia, Estado das belas igrejas, terra da 
gente loquaz. Reconhece os missionários. So
n1os, aliás, velhos amigos. As vezes, os Padres 
Dominicanos de Goiás fizeram de sua modesta 
casa ponto de reuniao para o exercício de seu 
santo ministério. 

Pede-nos que apeemos, depois do qite nos 
convida para entrarmos em sua ~iseravel cabana. 
Vai catnbaleante, extendendo um tamborete a D. 
Carrérot, urna caixa a D. Ton1az, u1n cepo a mim, 
convidando a sentar-nos. Ele mesmo toma posi-

Tapirapés partindo para a ca9a 

Em pleno campo 



o 
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' . 
~áo numa almofada de couro, pois é seleiro em .seu 
Estado. 

Com a veia de um· pregador, diz-nos: 

- Senhores, vossa visita honra-me sobre
maneira. Mas, para vos falar · com franqueza, 
náo me· surpreende. Eu estava certo de que boje 
mesmo paJsariam pela minha pobre biboca im
portantes personagens. 

- Queira explicar-se, sr. Antonio cusa 
D. Sebastiao. \ 

- Ah ! Excelencia, eu tive esta manhá um 
sinal certo da honra e da felicidade . de que estou 
go~ando neste. momento. Eis de que modo. Meu 
cachorro Leáo saiu cedo de casa, de focinho no ar 
e ladrando muito. Depois, farejou ·o ca1ninho que 
conduz a porta da minha casa, rilexeu .a cauda e 
deu sinais de satisf a<;áo. Enf im, rodou urna, 
duas, tres vezes, depois do que, sempre de foci
nho no ar, espirrou f ortemente. Para quem nao 
é idiota e compreende, como eu, a linguagem dos 
animais, era concludente: personagens de alta 
importancia deveriam honrar-me hoje com sua 
visita. Digam-me

1 
vv. ~xcias.-: n~o adivin})ei? 

- Certíssimo, caro Antonio. N ossas mais 
sinceras f elicita<;óes ao seu cachorJo e ao seu tao 
inteligente dono. -

- Mas, Excelencia - continua Antonio -
a honra· que ~e dáo ~ o prazer que tenho em os 

6 
/ 



76 R. TOURNIER, o. p. ,, 

ver devem ser aumentados com um favor que lhes 
vou pedir. 

- Diga, sr. Antonio. 
Antonio Perna de Páu fez um gesto em di

rec;~o a urna cozinh~ escura, separada da sala por 
Ltma. parede de sape, e entra entao em c~na urna 
joven e vigorosa negra. 

- Excelencias - diz Antonio - minha 
mulher morreu. Que Deus tenha pÍedade de sua 
alma! Nao podendo viver só, por causa da ida
d~ e dos achaques, dei-me um arrimo para a ve
lh1ce e urna enf ermeira. V ai para cinco meses 
por falta de padre, casámo-nos apenas civilmen~ 
. te,_ mas est.áv~mos firmemente resolvidos a apro
ve1tar a pr1me1ra oportunidade para o sacramento 
d? matrimonio. Ah! Excelencia, o velho Anto-' 
nto tem urna alma religiosa. Ele sabe que o ca
sal que nao se casa civilmente está excomuno-ado. 
E' peixe fara d'água, os senhores entende~. E 
o velho Antonio nao quer ser, ao fim de seus dias 
o que jamais foi durante setenta e cinco anos u~ 
h , ' 

_omem a toa. . . A conclusá_o se impóe, excelen-
cias. Pec;o-lhes que passem o resto do dia aqui 
e que nos casem religiosamente amanhá pela ma
nha. 

. , Nao pudemos aceitar plenamente este pedido, 
abas apresentado com tanto humor e eloquencia. · 
O problema nao ficaria, no en tanto, sem f avora
vel solu~ao. Agradecemos a Antonio o convite. 
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Felicitamo-lo pelos seus bons sentimentosjr- mas 
f izémo-lo compreender que, for<;ados a chegar ·a 
I ... eopoldina no dia seguinte, ainda devíamos per
correr naquele dia urna dúzia de quilómetros, que 
o nosso "póuso" estava marcado para a fazenda · 
de Lambarí, e que, dispondo de diversos animais 
de sela, ser-lhe-ia faci.1 juntar-se ·a nós, com a noi
va, antes da noite. 

E assim ficou combinado. A tarde, ef etiva-
mente, o casal assistia ao ter<;o e no dia seguinte, 
a hora da missa, uniam-se os dais pelos la<;os do 
matrimnio. Antonio, de cor branca, com 7 4 
anos de idade, e J oana, de cor negra, contando 
apenas 30 primaveras . 

Era o caso, agora ou nunca, de oferecer aos 
recem-casados nossos melhores votos de felicida
de, pois nada ou quasi nada parecia dever sorrir
lhes na vida. Nada de ilusóes ou sonhos de pos
sivel futuro, para ensolhar pelo menos o dia do 
seu casamento. Além dos seus 7 4 .anos, Antonio 
carregava ainda o peso de numerosas enfermi
dades : claudica<;ao, eczema, etc.. Só ha via duas 
partes verdadeiramente sas em seu carpo : a lín
g ua, que nao conhecia fadiga, e a perpa de páu, 
que nao herdara das tristes contingencias do pe
cado original. 

Este casamento dá-nos ensejo para verificar 
urna vez mais a elasticidade de consciencia de cer
tas autoridades do interior encarregadas do re-

' 
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. gisto do casamento civil. O limite de idade, fi
xado pela lei brasileira, é de dezesseis anos no mí
nimo e de sessenta anos no máximo. 

Contou-nos Antonio que, no dia em que se 
casou civilmente, pelo regime de comunháo de 
bens, apesar dos seus · 74 anos, efectuava-se um 
outro casamento em que o joven ' tinha 18 anos e 
a noiva apenas 12. · 

Entao, como é? .. . · perguntar-se-á. 1iiuito 
facil. O funcionário tirou alguns anos a Anto
nio e escreveu no registo do estado civil: Anto
nio, 59 anos. Depois concedeu graciosan1ente a 

. mo~a 5 primaveras e escreveu no mesn10 registo: 
Catarina, 17 anos. 

Conf es so que nós outros, missionários, esta
mos em atraso, e muito, relativamente esses fun
cionários públicos, e, ainda que munidos de mais 
extensos poderes, náo ternos o de _fazer envelhe
cerem ou rejuvenescerem . os fieis, a vontade de 
cada um. 

Quaildo . chegamos a f azenda do L~mbarí, 
veiu-me a idéia pescar 110 córrego que passa perto 
de casa. ·Recen temen te, por ocasiáo da visita 
pastoral do sr. hispo de Goiás, apreciara eu u1na 
boa fritada. Mas os días veem uns atrás dos 
outros e nao se parecem. Fui redondamente in
feliz e tive que regressar de maos vazias, sem 
nada haver conseguido. 

• 
: 
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Voltando a casa, deu-s'e um incidente a um 
tempo trágico e cómico. Havia eu pen?ura<l~ d~ 
urna vio-a o cani~o e Iinha, e por descuido de1xe1 
suspens~ o anzol com a i:espectiv~ isca. Surgiu 
um cachorrinho que, fareJando a 1sca, um pedac;o 
de to'ucinho, achou-o apeti.toso, deu um pulo, e1:1-
o-uli u-o todo e . . . f icou suspenso por onde ha v1a 
~ec~do. Foi preciso reco:rer a un;a v:rdadeira 
opera<;ao cirúrgica pa~a libertar o 1nfehz guloso 
que ui va va e se debat1a como um. pos_sesso. -
Nao é dado a todos os caes serem 1ntehgentes co-· 
n1o 0 meu ~ exclamou Antonio, testemunha desta 
cena . 

Em 24 de dezembro, completamos a última 
etapa, percorrendo em un1 dia 50 quilómetros, 
apesar dos caminhos, que se achavam em la1:nen
tavel estado. Aliás, já estávamos prevenidos. 
Sabíamos que no tempo das chuvas esta imensa 
planicie que deveríamos p~rcorrer se tr~nsf ormava 
num grande lago, no qual as montar1as chaf ur
davan1 durante várias horas. 

A tarde, pelas 4, entrávamos em _Leopoldina, 
sob um aguaceiro diluviano, molhados .... co1;1o an,- . 
fíbios. Mas enfim, gra~as a Deus, chegavamos 
saos e salvos as margens do Araguaia ... 

,,._ . 
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AS FESTAS DE NATAL EM LEOPOLDINA - NOSSO 
BARCO E SUA EQUIPAGEM - COCALINHO 

· MAE E FILHA - NO PORTO DE. S. JOSE' -
UMA ALDEIA CARAJA. 

LEOPOLDINA . é U1Ú lagarejo graciosamente p0i

sado a margem direita do rio Araguaia. Ao 
centro dele, utna vasta pra<;a-: no meio desta pra
<;a, urna modesta capela, para a qual convergem 
tres curtas ruelas. · · 

Ha uns 50 anos, Leopoldina conheceu dias 
de glória. Mas_ seu berc;o florido nao passa boje 
de um frio túmulo. Os cadáveres lá estao para 
atestá-lo. 

Cadáveres?... Estou certo dé que u1n leve 
tren1or já ag itou_ a alma dos meus leitores. Mas 
f iquem tranquilos!' Os cadáveres sao de ferro, e 
podemo-nos aproximar deles sem a menor preo-

,., 
cupac;ao. 

Numa pequena baía do rio jazem, deitados 
de lado, roídos ·pela, f errugem, meio sepultados na 
areia, os restos ossudos e mutilados de tres pe
quenos vapores, que só estao ali para evocarem o 
esplendor de uma glória passada e compelir o go-
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verno a fazer ressuscitar urna empresa de que 
um ilustre presidente de Goiás, Couto Magalháes., 
ti vera a feliz iniciativa, f azendo do Araguaia urna 
potente artéria de com~rcio e, por isso mesmo, de 
progresso, entre a capital .dq _ Estado de Goiás e 
a do Pará. 

Esta ressurrei<;áo far-se-á esperar por mui
to tempo? E' o segredo de Deus. O atual go

. verno inaugurou recentemente urna espécie de es-
trada para automoveis, de Goiás a Leopoldina. 
Formulamos ar dentes votos por que este primeiro 
passo seja seguido de um segundo e por que a 
alegria. de ver nossos campos cortados por urna 
longa fita em que corram automoveis se ajunte a 
de ver os nossos gra~des ri,os. sulcado~ P..ºr peque-= 
nos vapores. Por m1croscop1cos que seJam, sem
pre valeráo mais que os nossos barcos e pirogas, 
acionados a biceps. 

A impressáo que o Araguaia ptoduz ·no via
jante que das alturas de Leopoldina contempla o 

" grande rio é das mais agrada veis e nao tarda a 
que nos deixemos fascinar por toda esta imen
sidade. 

Por urn capricho da natureza, o rio .._ tra<;a 
<liante de Leopoldina um esquadro quasf perfeito, 
que, por urna ilusáo de ótica, lhe dá urna largura 
incrivel. Seu curso 'geral ,de sul ao norte des- . 
via-se de leste para oeste def tonte da aldeia, para · 
retomar no mesmo ponto sua dire<;ao normal. Se 

,., 
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se olha para o norte, o rio se extende a perder de 
vista en1 caminho para o mar. Se se desviam os 
olhos para o poente, ha a impressao de se ter a 
f rente uro grande lago rectangular, que se perde 
no horizonte. Principalmente a tarde, . pelas .5 
horas, nos bel os dias do verao, o panorama é f eé
rico. O sol, em seu declínio, refléte-se em dia
gonal sobre a grande toalha d'água, que se trans
forma em espelho cintilante, cortado de milhares 
de facetas. As águas, ligeiramente pregueadas 
pela brisa, parecem láminas de prata que se ag~
tam e acendem em mil fogos ao redor de um disco 
da cor do sangue. · Dir-se-ia um imenso osten
sório de prata, deitado sobre um chamalote azu
lado. 

Tínhamos uma linda oportunidade para ce- . 
lebrar as festas de Natal com solenidade. A tar
de de 25, rezou-se o . terc;ó e D. Sebastiáo anunciou 
a popula<;ao que ·no dia seguinte as inissas seriam 
celebradas desde as 4 da manhá e que seriam em 
número de nove, urna após outra. Melhor oca
siao nao se podia desejar para estes ótimos cris
taos, visto mui raramente poderem contar com 
padres para celebrarem no meio deles o Santo Sa
crif ício. Bem compreenderam is so e vários che-

. . . ' . garam mesmo a ! ass1st1r as nove. m1ssas-consecu- . 
tivas. Nao é preciso dizer que durante estas fes
tas houve numerosas conf issoes e comunhoes. 
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Sabem agora os nossos bons leitores o que é 
Leopoldina. Digamos algumas pala vras a res
peito dos habitantes. Quanto a cor' sao bem 
morenos, puxando mais ao negro que ao triguei
ro carregado. F ormam urna mistura de negro, 
de índio e de branco. Trazem nas veías todos os 
sangues, herdam tambero qualidades e infeliz
mente defeitos de todas as ra<;as. Sao polidos, 
respeitadores, como os brancos. Desconfiados e 
as vezes, pouco sinceros, como os índios, dados a 
bebida e a tudo mais, co1no os negros. Nao 
quero dizer daí que todos os brancos sejam poli
dos, que todos os índios sejam velhacos, que to
dos os negros sejam corrutos. Sabemos que nao 
ha regra sem numerosas excep<;oes. 

Em Leopoldina, tópa-se com muito boa gen
te; nlas tambem co1n que inf elizes, no físico e no 
moral ! Metade da popula<;ao compunha-s.e até 
estes últimos anos, de barqueiros vulgares, em 
sua maioria nao casados. Vieram dos quatro . 
cantos do Brasil, fugindo as vezes de um patráó 
com o qual . haviam contraido urna díyida insol
vavel, para cairem nas maos de um outro que os 
explora até uma nova fuga. · 

. O patrao que domina em Leopoldina é um 
negro velho, de aparencia hercúlea, que responde 
ao nome de José Sant' Ana. 

Como se garantiu o monopólio dos barcos e 
dos barqueiros, é com ele que ternos que tratar 
para a continuac;áo da viagem. 

LÁ :t..oNGE, No ARAGuAtA 

Quer dizer que se faz mister abrir: os cor
dóes a bolsa. 

Eisa nota que devemos_·pagar: 

Aluguel da barca .................... . 
4 barqueiros a 200 milreis cada um ..... . 
P ensáo a 4 milreis por pessoa e por dia 

200 milreis 
800 ,, 
100 ,, 
250 ,, Um piloto .......................... . 

Milho, banh~, farinha, arroz, rapadura, 
carne, etc., para a viagem ........... . 350 

,, 

Total ........................ · 1 :700 milreis 
' 

Est<l;va salgado. . . D. Sebastiao, que devia 
fazer os pagamentos, esboc;ou um gesto de estu
pefac;ao.. Mas, nao havia outro remédio senáo 
entrar com as notas. O velho negro lá esta va,_ 
cotn a grande mao extendida, os dedos abertos e!11 · . ' 
forma de leque, os olhos brilhantes de satisfac;ao 
a vista desta bela, moeda que mudava de dono. 

Em troca, José Sant' Ana entregou-nos pro
visóes, barqueiros e piloto. A barca destinada ao 
nosso transporte estava inteirR-mente clebaixo 
d'água. Foi posta em seco ·e lavada. E; agora, · 
que está fazendo sua "toilette",. seja-:-nos permiti· 
do f azer a apresentac;áo dela. 

Mede 7 ~etros de comprhnento e 1,80 de 
largura, ao centro. Pode carregar até 5 . 000 
quilos. Atrás, urna casinhola, coberta de sapé, 
em que os viajantes poderáo penetrar vergando-se 
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todos, e onde se alojarao como anchovas num bar
ril. No poráo, devem ser dispostas as 10 ou 12 
caixas qµe conteem o enxoval dos missionários. 
A frente, dispóe-se tudo que sao fardos, caixóes, 
provisóes de boca, utensílios de cozinha, etc. , Os 
barqueiros f icarao dos lados, para o trabalho com 
os remos. O barco vogará sob a protecc;ao de 
N ossa Senhora do Santíssimo Rosário e de Santa 
Teresa do Menino Jesús, cujas imagens levamos 
comnosco, a primeira para presidir a catequese 
dos Indios J avaés, e a segunda para abenc;oar a 
dos Indios Tapirapés. 

As bagagens sao embarcadas. ·Os remado
res acham-se a postos. O piloto está na barra do 
leme. Despedimo-nos da populac;ao que, apesar 
da ch uva, faz questao de assistir :a partida dos 
bispos mi~sionários e de receber urna ·vez mais a 
sua benc;ao. 

As 5 horas da tarde, levantamos ancora e 
nos deixamos levar suavemente pelas ondas do 
Araguaia, que se acha precisamente na época da 
sua cheia anual. 

Diante da hora avanc;ada, ,. náo podemos pre
tender ir-muito longe. O por do sol surpreende
nos a 5 quilómetros do nosso ponto de partida, 
em frente a urna pequena ilha. Tínhamos o que 
queríamos. Está vamos salvos! ... 

Mas salvos do qu.e? 
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Salvos dos aborrecimentos que nos causam os 
barqueiros, quando numa zona ou perto de urna 
zona onde ha álcool e quando eles dispóem de uns · 
niqueis no bolso. Passam a noite a beber, a can
tar, a dansar, a fumar. No dia seguinte é f acil 
imaginar o que acontecerá: os ínfelizes nao se 
achan1 mais em estado de qualquer trabalho. Co
mo os ídolos de que f ala o Salmista, teem olhos. 
mas nao veem; teem ouvidos, mas nao ouvem; 
teem pernas, mas nao andam. Para arrancar 
esses desgrac;ados · á tentac;ao, hq. que embarcá-los 
já meio moles pela tarde, isolá-los numa ilha co
mo deportados, para nao poderem voltar atrás e 
recomec;ar as orgías de ha pouco. 

Nossa barca lanc;a ferros suavemente, numa 
pequena baía de areia. Saltamos a terra. Os 
barqueiros disper~am-se, a cata de lenha seca 
para a noite, coisa indispensa vel para a cozinha, 
para ·a iluminac;ao e ainda para afastar as feras. 

Só fica o piloto, para levantar a tenda dos 
P adres, o que faz com bastante ligeireza. Duas 
estacas terminadas em forquilha e fincadas na 
areia, urna trave de 4 metros, urna grande lona 
jogada por cima e fixada em terra em forma de 
grande triangulo, eis · o dormitório, preparado 
para quem quiser aproveitar-se dele, e eis tambem 
a catedral, onde os nossos bispos celebrarao os 
Santos Mistérios no dia seguinte, as primeiras 
horas da manhá. 

' 
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A panela está no fogo. Nesse meio tempo, 
11ns passeiam pela praia, recitando o terc;o. Ou
tros pescan1, armazenando provisoes para o dia 
seguinte. • 

A noite vem caindo. Come-se a luz de ti
<;oes. Pensa-se depois no repouso. Se a ilha é 
arborizada e o tempo bom, suspende-se a rede 
entre dois arbustos e vámo-nos embalando e ao 
mesmo tempo contemplando o céu. Se o acatn
pamento é u1na praia i1naculada, extendemo-nos 
simples1nente no branco len<;ol de areia, que ge
n1e e cede ao peso, co1no o mais aperfeic;oado dos 
colchoes elastjcos, e a gente dorme - se os mos
quitos o permite111 - hipnotizado pelo formiga
mento das estrelas, repetindo com o sagrado Can
tor: "Benedicite, stellae coeli, Domino ... ". 

No dia seguinte, 29 de dezembro, celebramos 
nossas missas ben1 cedo e partimos. Navegáva
mos a tres quilómetros a hora, levados apenas 
pela corrente, e 8 a 12 quilómetros, no mesmo 
lapso de tempo, qup.ndo os barqueiros querem tra-

. balhar com seus remos. 
As tres horas da tarde, já ternos navegado 

uns 50 quilón1etros e abicamos a um lagarejo si
tuado a margem esquerda, chamado Cocalinho. 
Oito pequenas casas de sapé, com uns quarenta a 
cincoenta habitantes, eis a localidade. Pedem
nos que fiquemos até o dia seguinte e que aí cele
bremos missa, ou<;amos conf issóes, f a<;amos al-

Passagem difiC'il. O Missionario em apuros 

• 

Flechott 11 m Tucunaré 



Defronte ele uma aldeia Carajá calculando a distribrti9ií.o 
dos presentes 

Passageni de t11n baixio 110 río Tapirapé 
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guns batisados e vários casamentos. Accedemos 
de boa vontade ao. pedido, pois o motivo da nossa 
estadia nestas regióes do Brasil outro nao é senáo 
inclinarme-nos as trecessidades espirituais <leste 
rebanho sem pastor, perdido no meio das planí
cies, das montanhas, das florestas ou a margem 
dos rios. 

A tarde, canta-se o ter<;o <liante de u.m altar 
improvisado, depois ministra-se alguma instru-. 
<;ao seguida de confissóes. Terminada a ora~áo, 
pec;o un1 confessionário. Convém que se de dele 
aqui urna descri~ao. J 

Abrem-me urna porta f eita de f olhas de pal
meira. Introduzen1-me num recluto escuro, mal 
ilun1inado por alguns raios de luar, que passam 
pelas paredes rachadas. Apresentam-me como 
banco um cepo de madeira. Sinto-o, mas nao o 
vejo. Fa~o-o rolar até junto da porta, para ter 
um pouco mais de luz e. distinguir pelo menos os 
fantasmas dos penitentes que se . apresentam. 
Quero sentar-me, mas o banco rola sob o meu 

1 • 1 

. peso e me extendo ao comp1:_ido 'e d~ costas contra 
urna massa viva que prote'sta e foge, bufando e 
grunhindo. E'. um porco de ceva 

1
cujo pacífico 

sano eu fui perturbar. Nao me assusto por tao 
pouco, sabendo que no sertao as cabanas dos po
bres sao verdadeiras arcas de Noé, dentro das 
quais tudo vive misturado. 

'l 
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N este miseravel recluto, durante duas horas, 
perdoei os pecados alheios, fazendo penitencia 
dos meus, tao insuportavel era o fétido reinante 
naquele ambiente. · 

1 No dia seguinte, logo a pós as nossas missas 
durante as quais me foi dado distribuir cerca d~ 
50 comunhoes, _abenc;oei quatro casamentos e dei 
o batismo a urna dúzia de crian<;as. 

Estava encerrada nossa missao apostólica. 
Alnio<;amos e pusémo-nos a descer para a mar
gen1 do rio, a procura do nosso barco. 

No momento de stispender ancora, vemos 
chegar urna pequena embarcac;ao. E' urna barca 
média, de meia tonelada, propriedade da sra. Sa
bina, que desee do Registro em direc;ao a Santa 
~aria, perto de Conceic;áo, em companhia de um 
f 1lho de 14 anos, de dois barqueiros e de um 
piloto. 

Dona Sabina, sabendo, ao passar por Leo
P?l~ina, que ha víamos err1barcado na véspera, de
c1d1u apressar a viagem e durante toda a noite se 
deixou levar pela corrente para se juntar a nós. 
Disse a D. Sebastiáo da alegria g_ue tivera em .nos 
alcan~ar e pediu-lhe · ticen~ para que nossas bar
cas 'descessem juntas, por causa do perigo dos 
~taques de índios Carajás, que ainda ha pouco, no 
litoral d~ Ilha Bananal, massacraram viajantes 
que desc1am dessas regioes diamantíferas. 

LA LoNGlt, NO ARAGUAIA 

D. Sebastiáo accedeu a seu desejo, dizendo
lhe no entanto que a nossa viagem se faria por 
um camit?-ho desconhecido, seguindo o brac;o di
reito do rio, e que, longe de evitarmos os índios, 
iríamos a procura deles. Dona Sabina aceitou 
todas estas condic;óes, "convencida - acrescentou 
- de que em companhia dos missionários nenhum 
mal lhe aconteceria". 

Passaram desde en tao os do is barcos a ficar 
en1 constantes relac;oes, que eu só poderia compa
rar as ·de urna máe com sua f ilha. Quando a 
n1áe partia, partia tambem a f ilha. Na esteira 
deixada pela maior seguía a menor. Ao porto em 
que encostasse urna, encostava a outra logo de
pois. Quem · teria suspeitado que, nos desígnios 
da divina Providencia, proporcionando este en
contro, estava a filha destinada a salvar a nlae? 

Naquele dia percorremos perto de 70 quiló-
. metros. Ao cair a noite, erguemos tenda na 
pon ta de urna ilha. No dia seguinte, cedo, de
pois das tres missas, habitualmente celebradas de 
madrugada, embarcávamos de novo; nossos bar
queiros estavam cheios de atento, a ponto de ao 
meio dia já es tarmos tocando em S. José do Ara-

• guata. 
' S. José é urna aldeiazinha, pousada numa co

lina, que domina o rio, e por isso está ªº abrigo 
das terriveis inunda~óes, que em certos anos co
brem as margens, invadem os vales quilómetros 
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a dentro e fazem do Araguaia um vasto mar de 
lama, de onde emergem de quando em quando 
alguns montículos e árvores gigantescas. 

Teve S. José, como Leopoldina, seus dias de 
prosperidade. Sua coloca~áo dá-lhe aspecto de 
fortaleza. Foi por isso escolhida pelo Governa
dor do Império para aí permanecer um destaca
mento militar encarregado de proteger os cristaos 
destas paragens contra os índios e garantir a li- · 
vre circulac;áo no Araguaia. 

s. José, nao passa hoje de um amontoado de 
ruinas. Na pra~a, urna ,pequena igreja, residen
cia privilegiada de urna centena de morcegos. Al
guns pequenos casebres, onde habita a miséria 
com tudo o que ela tem de mais terrivel. A mar
gem dorio, duas ou tres famílias Carajás, que vi- . 
vem d~ pesca. 

Como estávamos sendo esperados, e era ano 
novo, vieram de muito long e alguns f azendeiros, 
para aproveitarem nossa passagem. Ouvimos 
u mas cincoenta conf issoes e ministramos de.zeseis 
sacramentos de batismo, eritre os quais cinco de · 
pequenos e grandes Carajás. , , 

Em 2 de jarteiro, pelas de~ horas, despedímo
nos de S. José. As qúatro, da tarde divisámos no 
horizonte urna larga' f ita 'branca, semeada de al- r 

guns botoes cinzentos, que parecia impedir a pas
sagem. Era o magnífico banco de areia da al
deia do Capitáo Chiquinho. 
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Nao ha nada mais belo do que esta extensa 
praia, em que se alinham numerosas choupanas . , 
carajas. 

A vários quilómetros de distancia, QS bar
queiros puseram-se a tocar busina. Bem depres
sa ouviram os Carajás este chama9o. Sabendo 
que os nossos bispos dominicanos deviam descer o 
rio por esta ocasiao, compreenderam lago que o 
grande barco que apontava no horizonte era o de 
Papai Grande. Pensaram lago em se preparar 

,., 
para a recep<;ao. 

O Carajá é um belo homem, que ostenta fa
ciltnente uma certa galanteria. Dois mergulhos 
na água para se lavar e refrescar a· pele, depois 
sarapinta-se com arte, passa ao redor do pesco~o 
um colar de pérolas, e ei-lo belo como um sol, ere
to como um 1, jarretes extendidos, brac;os cruza
dos, na atitude do atleta que desafía o adversá-. 
rio. 

Aproximamo-nos da margem, contemplando 
o panorama que se desdobra a nossos olhos e que 
chég-a a tentar o pincel de um artista. U má bela 
praia como a dos nossos oceanos. Sobre o man
to de ar~ia, ·cabanas redondas, e a soleira guer- . 
reiros em pé, imoveis como estátuas, mulheres 
acocoradas, com pequerruchos· engan~hados netas, 
adolescentes que lutam, correm. e mergulham nas 
águas do rio. Os caes ladram, como que protes
tando contra a violac;áo do território, os papa-

--
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gaio~ gritam a mais nao poderem, como que a nos 
deseJarem as boas vindas. 

N oss~ barca deslisa na areia, depois se en
terra ~e proa. Estamos no porto. 

, Ets .º,..chef~ q~e vem receber nossos bispos. 
E o Cap1tao Ch1qu1nho, o capitáo Francisco. Nao 
P1:º~i:rem nele gal5es. Só ele tem na aldeia o pri
vilegio de usar camisa e calc;a, de que se serve nos 
momentos solenes. E' com estas "insígnias" que 
o reconhecemos. · 

Sauda-nos, convida-nos a descer e nos faz as 
}1onras da sua aldeia. Com ele vamos, voltamos, 
1n ... formamo-nos se as crian<;as estáo batizadas, se 
n~o ha ~oentes. _Sao-nC>s apresentadas duas 
c:1anc;as, ¿a taludas, mas de ruim aspecto. Sao 
a1nda pag~s. Lá, mesmo, ná mais bela das praias, 
com a ma1s bela agua do· mais bel o dos rios f aze
mos belas como o céu as almas <lestes dois 'neófi
to~, um dos quais se chamará para o futuro Do
m1?go~ e o outro Sebastiáo, em honra aos nossos 
do1s btspos. 

Ainda urna. história de cao. O de Antonio 
Perna d; Pau - lembra-se dele? era sábio; o de 
Lambar1, guloso; o dos Carajás é mau . 

Depois de ~a v~rmos batizado as c.rian<;as e 
de ~· Tomaz dar presentes a uns e a outros, quis 
eu tu: ar urna f otografia da alde.ia. Arrepanhei 
a bat1~a, para ter os movimentos mais livres. 
1:fonte1 meu. aparelho e o tripé, e instalei-n1e ao 
ftm da avenida, de maneira a poder apanhar ca-

banas, bispos, pessoal, embarcac;oes, etc. No mo
mento preciso em que, já com a cabec;a coberta 
pelo pano preto, eu me esforc;ava por fazer um 
servi<;o limpo, ·senti a barriga da perna como que 
aferrada, com urnas pon tas entrando nas carnes. 
Dei um salto para tras ... 

O agressor era um cachorro carajá que, nao 
consentindo que eu levasse seja o que for da al
deia, ne1n 1'11esmo urna fotografía, me havia fer
rado os dentes com fúria, sem ladrar ... Um pouco. 
de tintura de iodo, adicionada com algumas gotas 

' de oleo de. ~ . santa pacien~ia, f oi 'Q meu curativo, 
que, aliás, produziu excelentes resultados. 

Pediu-nos o ca pitao que passássemos . a noite 
em sua aldeia, nesta bela praia, mas receávamos 
que os barqueiros f altassem em algum ponto a 
necessária reserva. Julgamos preferivel, ou seja 
mais prudente, tocar para <liante mais uns 4 ou 

· 5 quilómetros. 
Antes da partida, D. Sebastiao convidou o 

capitáo a descer o Araguaia em nossa campanhia. ' 
Dirigiría seu barco com tres jovens indios como 
remadores. fescaria para nós. Servir-nos-ia de 
intérprete junto dos J avaés, que falam a mesma 
líµgua, e g'anharia por . f im algum presente digno 
dos seus servi<;os. 

Respondeu o capitao nao poder assumir com·· 
promissos dessa natt1reza sem ouvir antes .a opi- ' 
niao de sua esposa, e que assim nos daria a res- · 
posta no dia seguinte, pela madrugada. 
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SOB A F'~R'ROADA DOS MOSQUITOS - A úLTIMA 
MISSA - ATRAS DE FRANCIS DE CASTELNAU 
- PANTAGRUEL 11 - NAUFRAGIO DURANTE A 

NOITE - A R.EBAOUE - SALVOS 1 

A NOITE de 2 para 3 de janeiro foi de sof ti
men tos. Os terriveis mosquitos do Ara

guaia encarnic;aram-se contra nós e nao nos dei
xaram ·fechar os olhos. Antes de raiar a auro
ra, já havíamos celebrado nossas tres missas no . ' 
meto de urna nuvem, nao de incenso mas de mos-. , . ' 
quitos, maus e venenosos, que, antes de nos mor-
derem com seus f erróes, cantavam aos nos sos ou
vidos coisa muito diferente de urna celeste melo
día. 

Tomávamos urna chícara de café quando um 
ruido de ramos veiu ferir nossos ouvidos. Era o 
Capitao Chiquinho que, fiel a sua promessa nos 
vinha trazer a resposta ao convite anterior~ente 

'\ feíto. E essa resposta 'era um ... ' sim.-
,' I • 

Comparecera com seus sobrinhos tres ro
bust9s Carajás. · N aquele dia, f izemo~ cerca de 
70 quilómetros, sem incidente -algum senao urna 
chuva contínua, que caiu até pela tarde a dentro. 

\ 

. . 
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A boca da noite, procurámos uma ·ilha aonde 
acostar, mas elas se tornavam raras, sepultadas 
urnas após outras sob as ondas sempre crescentes 
do grande rio. Até que enf im ·nossos barqueiros 
chegaram a descobrir urna em condi<;óes, baixa, 
quasi ªºnivel das águas e nao oferecendo mais do 
que urna relativa seguranc;a... Se ja como Deus 
quiser. Levantamos imediatamente nossa tenda 
no ponto culminante da duna. 

A noite de 3 para 4 foi o que tinha sido a 
noi te precedent.e, com um tdrmento· a ma~s. Aos 
terriveis. · assaltos de milhares de mosquitos que 
tornavam impossivel qualquer repouso, acrescia 
a apreensao de ver nosso acampamento invadido 
pelas aguas, que subiam cada vez mais. 

~ Por volta das duas horas da madrugada, 
u1n grito de alarme! A duna, sobre a qual havia
mos acampado, parecia mergulhar para desapa-

~. recer. 
D. Tomaz celebrou as pressas o Santo Sacri-

fício. Foi o único a ter essa felicidade. . . E 
era essa a última vez até ao fim da viagem. · 

... A última vez? Que vai entao acontecer? 
Paciencia1 caros leitores. Ides já sabe-lo .. , . . . 

1\1as, se tende$ sensivel o. cora<;ao, se sois suJettos 
a emo<;oes, creio que f areis ~ 1nµito bem suspen
dendo a leitura desta descric;ao ~ .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

As tres horas da madrugada, í.am'o-nos acon
chegando na barca, quando o Capitao Chiquinho, 
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desanimado coi:n a chuva e os mosquitos, veiu co
municar a D. Tomáz a resolu<;ao de regressar a 
sua aldeia. E. alegava que a mulher nao havia 
concordado com esta viagem, que havia gritado, 
chorado, batido o pé_. e que ele estava com remor
sos de a ter contrariado. 

Pois seja ! Démos-lhe farinha, rapadura e 
alguns preseptes. E ele partiu. com seus homens 
para u1n lado e nós para o outro ... 

As 8 horas da .manha, já nos achávamos a . 
ponta su! da ilha Bananal. 

Até aos 13º de latitude sul, o rio Araguaia 
abre do is grandes bra<;os, que vai fechar de novo 
aos 10º,45, encerrando neste gigantesco abra<;o 
um território maior que Portugal. O brac;o es
querdo é o principal canal, nao em largura, mas 
em volume d'água. E' o preferido por todas as 
embarcac;6es. Ninguem se aventura pelo bra<;o 
direito, . por dois motivos: porque o seu curso é 
desconhecido e porque 'as duas margens sao in
<;adas de Índios. 

Um único explorador frances, Francis de 
Castelnau, em meados. do seculo XIX, ousou pe
netrar neste perigoso dédalo. Encarregado pelo 
governo brasileiro ·de explorar o Araguaia, tomou 
um barco monumental; equipado ~orno um navio 

. de guerra, com soldados, armas, muni<;óes, e C;tté 
mesmo urna pequena pe<;a de carthao. Essa etapa. 
exigiu dele nada menos de nove dias de viagem, e 
o intrépido explorador, que a realizou nestas con-
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di<;óes nao deixa de recomendar em suas Men1ó
rias q~1e se afastem o mais po.ssivel das n:iargens 
do rio para se evitarem as tribus de t;idtos, ~u
merosas nestas paragens e de todo host1s aos via-
jantes por eles considerados invasores. ,.. 

Mas, por onde passou o explorado~ fr,a1:1ces 
ha setenta anos, a procura de dado~ c1en~1~1cos, 

rque nao haveriam de passar _hoje rehg1osos, 
po . ·1· ,.., 
tambem franceses, pioneiros da c1v1 tz~c;ao, ar.au-
tos de urna religiao divina_, votados a conquista 
das ahnas, mesmo das mais f erozes almas? Em , 
vez de um completo aparelhamento ~e guerra, que . 
só pode infundir espanto, levam ur:ia cruz e um 
rosário: A ora~áo que ele seme1a por estas 

. s o Santo Sacrifício que of erecem ne~tas pra1a , . . b í d. 
margens só podem atratr para os po res n tos 
as ben~áos do Céti. . . 

A resoluc;áo esta va tomada. Conf1antes. n,a 
divina Providencia, dispostos a .t?dos os sacr1f1-
cios, nao hesitamos. o piloto pos-se ~o. l~me e 
viramos a direita. Pelo fato de se div1d1r em 
dois bra<;os, o rio nada perde em sua largura. 
Deslisáv·amos pelas ondas com a mesmo. tnarcha. 

As 10 horas, abicávatrios a grande tlha, para 

almoc;ar. . , 
A í1ore~ta era densa e fria. . A chi:':ª ca1a 

de mansinho. J'opa1nos com todas ~s dtí1culda
des para acender urna peque~a f ogue1ra. 

Ao meio-dia, os barque1ros estavam nova
mente em seus pastos e manobra vam robusta-
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mente os remos. As 4 da tarde, tínhamos per
corrido mai's ou menos 60 quilómetros, desde a 
bif urca~ao do rio. 

Nem urna ilha em que passar a noite. O pi
loto assinala a margem direita um logar menos 
arborizado, onde poderíamos instalar com bas
tante f acilidade nos so acampamento. Corta o rio 
em diagonal e eis-nos no porto. Mas que porto ! 
Mato e mais mato, que é preciso roc;ar em todos 
os sentidos ... 

, Enquanto os barqueiros sáem a procura de 
lenha seca, D. Domingos e D. Sebastiao póem-se 
a trabalhar com o facao, um grande machado de 
abater áryores, e limpam o logar em que se <leve 
erguer nosso acampamento. 

Depois, todos se entregam ao trabalho de 
preparar a ceia, que se anuncia suculenta, a julgar 
pela atitude dos barqueiros . . Eles lá estao aco
corados ao redor do fogo, os olhos grandes fixa
dos sobre o que está sendo cozinhado, aspecto de 
famintos, prestes a assaltar a panela. 

Soa, enfim, a hora do ataque. . . Un1 deles, 
o mais mo<;o, com dezoito anos apenas, achando 
insuficientes os pratos comuns, toma utna terrina 
esmaltada capaz de comportar pelo menos tres li

, tros, enche-a até os bordos e devora-a sen1 pes
tanejar, em menos tempo, t_alvez, do que empre
gar'ia em rezar urna dezena do ter~o . 
. 'l Nao haveria grat;Jde mal nisso se a este ému-
15 de Pantagruel nao tivesse cabido de hora em 

India Javaé, apressada ani1nciando a chegada do Missionário 

Chegada do Bispo Prelado a uma aldeia ]ai;aé 



Partindo para a pescaria 

De volta, com os peixes e ovos d,e tartaruga 
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hora tirar a água do fundo da embarcac;ao ou 
se o interessado houvesse tomado a peito desmen
tir neste caso o provérbio : 

A barriga vazia esti despertada, 

A barriga cheia quer dormir. 

Ainda estávamos comendo quanqo, atrai<los 
pelos gritos do pessoal e pelo declínio do dia, 
afluiu de tQdas as partes urna nuvem de mosqui
tos que nos assaltou. Entravam. pela boca, pelo 
nariz, pelos ouvidos e até pelos olhós, e mordiam 
por toda a parte e ao mesmo tempo. 

Passar a noit~ neste logar era condenar-nos 
ao suplício de Santo Inácio, mart~r, damnatus ad 
bestias, como diz o Martirológio. Resolvemos re
correr a um estratagema dos índios. Fazem mui
to barulho, acendem urna grande f ogueira na 
praia, e depois, no mais aceso do ataque, saltam 
para a sua ubá e demandam outras paragens. 

Pusémo-nos, pois, a arrumar ar1nas e baga
gens. Munidos de ramos, fustigamos os flancos 
do barco por dentro e por f ora~ para expulsar 
deles os terrive·is dipteros. Os imbecis e os medro
sos da grupo fugiam, mas bs inteligentes ficavam 

- ocultos nas pregas de nossa. .casa flutuante. 
Demandamos sem ruido o meio do rio, a 

procura de urna ilha que nao aparece mais. . . A 
noite anunciava-se escura. Espessas nuvens ne
gras pairavan1 no céu. A lua, em seu último 
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quarto, só depois da meia-noite nos iluminava 
" fracamente a rota. 

O piloto percebeu que ao lÓnge qualquer 
coisa f lutua va. Com algumas remadas chegamos 
a atingir essa qualquer coisa. Estávamos sobre 
urna ilha sepultada nas águas a váriós metros de 
prof undidade, de onde emergia a cabe<;a de duas 
grandes árvores. · 

O piloto manobrou, passou ro<;ando os ra
mos, mandou lanc;ar o cabo, que caiu certo. Nos
so barco estava amarrado. A corrente passava 
rápida_; as ondas batiam furiosamente no tom
badilho, o cabo entesára como urna corda de viola. 

Por sua vez, o piloto da embarcac;áo de Dona 
Sabina executava a mesma manobra e fixáva a 
barca á coroa de outra árvore, distante uñs vinte 
metros apenas. 
· D: 'Domingos, enfermo desde nossa partida 
de Leopolqir:a, extendeu-se em sua rede presa as 
duas extremidades do topo da nossa casa f lutuan
te, e fez-se proteger de um bom mosquiteiro. D. 
Sebastiáo e eu, depois de havermos conversado 
al&"t.J.ns in.stantes, recolhemo-nos em orac;áo, e de
po1s, subjugados pelo sono, deixámo-nos cair so
bre caixas a direita e a esquerda da rede de d. 
Carrérot. Eram cerca de 10. horas da noite ... 

Urna hora nao havia decorrido, ouvi um 
"Chou ... ou ... ou ... " prolongado e sen ti a em
barcac;áo curvar-se ao próprio peso. 
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Ao mesmo tempo feriu-me os ouvidos .um 
grito estridente, vindo da embarcac;ao de dona 
Sabina que, en1 vigilia por causa dos mosquitos e 
vendo nosso barco encher-se d'áo-ua \ se pusera a · • t:> , 
gritar com todas as for<;as: 

- Acúdam ! . . . , Socorro ! ... 
Dei um salto para f ora da casinhola. Quando 

·pus pé no centro do barco, esta va com água até 
ao peito. Atirei para o céu um grito de súplica 
e ªº _pessoal um "salve-se quem puder", capaz de 
despertar um morto. . . D. Sebastiao respondeu 
co1n outra orac;áo e um segundo grito de alarme. 

Já me debatia no meio das caixas, muitas · 
das . quais flutuavam. Quis nadar, mas sentia
me preso a barca, que afundava lentamente. Ten
tava esforc;os repetidos. Em vao. De nada va
liaJ?. Compreendi ef!táo que f icara preso pela 
dobra da batina a· urna das pranchas do barco . . 
Dei um merguÍho. Despojei-me do hábito, como 
urna crisálida de seu envólucro, e, com os movi-
mentos mais livres, voltei a superfície. , 

, Medindo toda a. extensáo do perigo que 
estavamos correndo, foi meu primeiro cuidado 
chan1ar por d. Tomaz. 

- Estou aquj-respondeu-me ele Cie dentro · 
da noite escura. 

- Excelencia, queira dar-me a absolvic;ao 
"in extremis ". 

Ao meu apelo, respondeu a voz grave de D. 
Sebastiáo: ,.. -
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- "Ego absolvo vos ab omnibus censuris 
et peccatis vestris" ! 

Repeti em seguida a mesma fórmula ao pr• 
lado de Concei~áo. 

E. . . á vontade de Deus ! 
Faltava ainda D. Carrérot. Preso a sua 

rede, como enfaixado pelo mosquiteiro, ouvira 
tuda sem poder sair da sua prisao. 

- Salvem D. Domingos ! - grita va D. Se
bastiáo para os barqueiros. , 

Depois, recordando-se de que trazia consigo 
tuna faca, tirou-a do bolso, avan~ou ·para a rede 
é cortou as cordas. D. Carrérot caiu pesada
n1ente no fundo do barco, mas achava-se livre. 
Um barqueiro extendeu-lhe a máo. 

Estávamos agora os tres nadando, para nos 
mantermos a superfície das águas, esperando um 
novo socorro, que nao deixávamos de implorar. 
todos juntos, a Rainha do Santíssimo Rosário. 

Foi entáo que ·nos veiu a idéia gritar para o 
piloto da embarca<;áo de dona Sabina e pedir-lhe 

1 
que viesse em nO$SO auxílio. Nao foi preciso 
dize-lo duas vezes. Em menos de dais minutos, 
a canoa estava junto a nós. Mas dona Sabina e 
seu filho gritavam, -choravam, suplicavam-nos 
que nao subíssemos para o seu barco, pois de 
contrário viraría. 

Tranquilizámo-los: 
D. Carrérot e D. Tomaz agarraram-se aes 

bordos da canoa como a urna tábua de salva~ao, 

; 

Acampamento ele indios tapirapés ria 1nata 

Luar no Araguaia 



EfeUo de "banzeiro" 

Na cachoeira Grand-e em fragil barquinho 

enquanto eu me segura va ao . outro bordo para 
manter o equilíbrio, só conservando os tres fora 
d' agua a cabe<;a e os bra<;os. 

Pedimos ao piloto de . dona Sabina que cor
tasse a corrente em diagonal, para aterrar na 
margem direita. Deixámo-nos arrastar como 
pesos mortos, pois nos estava1J1 faltan do já as 
for<;as. 

Depois d~ alguns instantes, . que nos parece
ram bem longos, a barca bateu contra o barranco 
do rio. F oi-nos assás dificil encostar nes~e ponto, 
dado que a canoa se emaratihara no · matagal 
espesso. Mas ·outro remédio nao havia senao dar 
de ombros aos espinhos, suspirando após a alegria 
de nos sentir-mos, enfim, pisandó terra f irn1e. 

Estávamos salvos, ou ao menos salvos pela 
' 

metade! 
E quem era, af inal, o culpado de semelhante 

desastre? 
Primeiramente, o jovem Pantagruel que, 

depois de haver comido como quatro, dormia como 
oito, sen1 se incomodar com a água que, entrando 
pelas f en das do .casco, inundara o porao e final
n1ente arrastou pelo rio abaixo · o nosso pobre 
barco. F oi ele o primeiro culpado. . 

O segundo foi o piloto, sob(e ·quem pesavam 
as responsabilidades da viagem e que por várias 
vezes durante a noite tinha a obriga<;ao de cha
mar a aten<;ao do barqueiro para os deveres do 
seu posto. 

1 

8 
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Culpados, enfim, todos nós. Conhecendo o 
pouco escrúpulo do nosso pessoal, deveríamos ter 
prestado maior aten<;ao. 

) 

Enf im, quis Deus por-nos a prava. Mas é 
mister confessar que ele mediu nossas pobres for
<;as e se mostrou d~ incomparavel misericórdia, 
salvando-nos a vida. 

· Chegamos a margem molhados até aos ossos, 
ofegantes, tiritando de frio. N osso prin1eiro 
pensamento, acompanhado de un1 grande grito 
que subiu do próprio cora<;ao, foi agradecer a 
Deus e a Rainha do Santíssimo Rosário o nos 
haverem salvo do naufrágio. 

Enquanto os barqueiros de dona Sabina 
trabalhavam como facao, abrindo na floresta um 
espa<;o suficientemente grande para nele erguer-
111os nossa tenda, dois dos remadores, que se 
acha vam ainda agarrados a mesn1a tábua de sal
va<;ao, voltavan1 atrás na canoa pequena, a pro
cura dos companheiros e do piloto, que se tinham 
deixado ficar seguros a um ramo da árvore aonde 
havíamos preso o barco, e gritavam por socorro 
com toda a for<;a Hos pulmoes. 

Este desesperador apelo, misturado com o 
ruido das águas, dentrd da noite escura, . na ourela 
de urna imensa floresta silenciosa, acabava por 
nos encher a alma de angústia. 
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Mas o barquinho nao tardou a regressar com 
o resto da equipagem. 

Gra<;as a Deus, todo o nosso pessoal esta va 
salvo. 

Mas ainda nao nos achávan1os no termo dos 
nossos sof rimen tos. 

t 

. . 
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FUMACA SEM FOGO - DEBAIXO DA TEMPES· 
TADE - RAIO DE SOL E DE ESPERANCA - OS 
DESTROCOS - UM MILAGRE DA VIRGEM SAN· 

TtSSIMA - SALVA-SE A BARCA. 

A CHÁVA!\10-NOS todos na margem do rio, n1as, 
. Deus do céu !, em que esta.do. . . Perdóem
me os leitores se lhes con1pleto o quadro. 

Estávamos todos tres nas mais sumárias 
condi<;oes de vestuário : camisa e cal<;a colados ao 
corpo e escorrendo. In1possivel era mudar de 
roupa, porque tudo tinha ficado debaixo d'água. 

Os barqueiros tentavam fazer algum fogo, 
mas a pouca lenha que haviam conseguido as 
apalpadelas no escuro estava toda molhada. Ris
cavam-se fósforos sobre fósforos. Soprava-se 
em todos os sentidos. Em logar de u1na chama 
alegre e vivificante, obtínhamos un1a futnarada 
espessa e acre, que nos vinha a garganta e atnea
<;ava matar-nos por asfixia_.,,_,. 

O suplício nao durou · muito te1npo, n1as f oi 
substituido por outro em sentido contrário. 

11eia hora nao se tinha passado quando, 
transidos de f rio e na dura necessidade de urna 
fogueira ardentemente desejada, ouvimos o ronco 
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longinquo do trovao. Os raios riscavam o ho
rizonte. Ao longe,. subia o ruido surdo de urna 
vaga de vento e de chuva, que fazia vergar a 
f loresta. 

Logo as gigantescas árvores que nos abriga
vam dobraram a cabe<;a ao esfor<;o da tempestade. 
O rio, sacudido pela rajada, parecia querer subir 
para a sua nascente. A chuva caiu cerrada 
duránte muito tempo, da me~a-noite até as quatro 
da madrugada. 

Facilmente se fará, e nao sem um sentimento 
sincero de compaixao, idéia do lamentavel estado 
em que nos achávamos. Nao sabíamos que posi
<;ao tomar. U m instante de pé, imoveis; um 
instante acocorados, 1nolhados e remolhados, tiri
tantes em todos os nossos membros. De tempos 
a tempos, para infundir um pouco de coragem e 
santificar a ,prova<;ao por que passávamos, um dos 
prelados lan<;ava uin grito de resigna<;ao tao 
caro aos nossos piedosos brasileiros : "Louvado 
seja Deus", "Seja tudp pelo amor de Deus". 

Como bom sacristáo, eu respondía em nome 
de todos: "Pel:ra sempre seja louvado". 

Estas hor~s da noite pareceram-nos longas, 
interminaveis, recordando naturalmente. ao nosso 
espírito o que devem ser as angústias das pobres 
almas que, mergulhadas nas trevas e nos tormen
tos do Purgatório, suspiram pela aurora da _sua 
libertac;ao. 

Pelas quatro horas, cessou a chuva. Era a 
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hora aben<;oada em que tínhamos a felicidade de 
of erecer os Santos Mistérios. Mas des ta honra 
e- desta felicidade aprouvera a divina Providencia 
privar-nos durante longas semanas ... Fíat J 

Ao. amanhecer, sentimos mais do que nunca 
a necess1dade de tomar urna chícara de café. Fe
lizmente, dona Sabina levava em seu barco, para 
os revender em Santa Maria, trinta quilos <leste 
precioso cordial. F omos os seus primeiros 
clientes. 

Pu~émo-nos· de novo ao trabalho de f azer 
f ogo, com o bem fundado receio de nao sermos 
felizes, pois a chuva da véspera se juntara o 
aguaceiro da noite. Os barqueiros espalharam-se 
pela floresta e trouxeram ramos secos de palmei
ra, que nos permitiram f azer urna primeira 
camada sobre a qual colocamos urna segunda de 
lenha n1olhada. Com a ajuda de Deus, tivemos 
fogo. 

Tomamos café e tomámo-lo quente, bem 
quente, para nos esquentar. o interior, en1quanto 
o nosso uniforme de campanha escorria ainda, da 
tempestade que de~abara sobre nós. . 

Amanheceu. Dissiparam-se as nuvens. O 
' sol ~par:ceu no horizonte. Com urna chícara de 

cafe no interior e um raio de sol no exterior, sen
tímo-nos renascer. 

Sempre de pé, era-nos possivel contemplar 
o canto de terra para o qual a Providencia nos 
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havia milagrosamente lan<;ado. O mato selvagem 
extendia-se a perder de vista. 

O trecho em que acampáramos era minús
culo, cercado já pelas águas do rio, que iam au
mentando sempre. · Com a chuva da noite e o 
nosso contínuo vaivem, este pequeno montículo, 
a princípio sólido, tornara-se um verdadeiro ato
leiro em que afundávamos. ·. Meus pés inchavam 
sob ·a a<;ao da f adiga e da humidade. 

Depois de have.rmos encar~do a floresta, 
lan<;amos os olhos para o rio, á procura de um 
vestígio de nosso barco. Temíamos que a forc;a 
da tempestade, acrescida a enchente do rio, aca-· 
basse rebentando a corda. E entao? 

Estávamos assim condenados a morrer de 
fome. Perdidos no meio de urna imensa floresta 
virgem, in<;ada de mato e d~ brejo, povoada de 
feras e reptis, a mais de 200 quilómetros da habi
ta<;ao mais próxima, para onde ir? 

Felizmente que nos pareceu ver alguma coisa 
pendendo de um ramo de árvore a que havíamos 
preso o nosso barco. 

Depois do café, os barqueiros fazem o seu 
tradicional cigarro de palha, cujó efeito 1nágico, 
no espírito do povo humilde, está em af astar toda 
a espécie de perigos, mais ou menos reais, sobre-

. tudo a congestao. Em seguida vestem-se a n1oda 
carajá e preparam-se para embarcar na canoa de 
dona Sabina, para socorrer a nossa. 

Parám um instante e chamam nossa aten<;áo 
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para dois destroc;os que flutuam, um a direita :e 
outro a esqu_erda do pequeno barco. 

Rio acima, urna caixa. Qual poderá ser setJ 
conteudo?. . . Aproxitnámo-nos o mais possivel e 
chegamos a reconhecer pelo seu formato a caixa 
que contem as duas imagens de Nossa Senhora 
do Rosário e da !maculada Concei<;ao. Grande 
foi nossa alegria. Vimos imediatamente em tal 
achado un1a prova evidente da mui particular pro
te~áo da Virgem Santíssima ... 

No momento do naufrágio, a caixa que con
tinha as imagens havia flutuado e fóra depois 
levada pela corrente enquanto nós descíamos o 

• 
r10. 

Como explicar que tenha vindo parar no 
mesmo ponto em que pusemos pé·? , 

Mal nos havíamos agrupado na barca de 
dona Sabina, já os barqueiros, obedecendo as 

1 

nns~as indicac;oes, desenvolviam notavel energia 
de músculos· para cortar a corrente em diagonal. , 
Tambero a caixa tinha pois cbnseguido vencer a 
corrente extremamente violenta numa mesma li
nha quebrada, para abrir um sulco paralelo ao 
nosso e vir tocar a margem un1 pouco acima -do 
logar onde nós próprios tínhamoS' acostado~ -Por 
outros termos : a caixa nos acompanhara. 

Vimos nisso um adn1iravel prodigio, para nao 
dizer um milagre. N ossa Senhora do Rosário 
qui sera ir na frente para nos abrir caminho atra-· 

- vés das ondas; quisera, apesar da tempestade e 
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das vagas, ficar junto de nós para nos consolar, 
reconfortar, para nos infundir na desgrac;a a ale-· 
gria de pros seguir na viagem em sua santificante 
companhia. _ 

Cinco passos acima do local da margem em 
que nos acháva1nos instalados; ela, a· \ Tirgem do 
Rossário ! . . . Cinco passos água abaixo do 
n1esmo ponto, ele! ... 

Ele, quem? ... 
Um monstro de formas alongadas, un1 desses 

enormes jacarés, como é, comu1n encontrar no ~ 
Araguaia; sobre o dorso, urna longa serra feita · 
de cristas escamosas, urna maxila desmedida dei
xando ver .dos ,lados duas fileiras de dentes que se 
encaixam uns nos cutres, tao fortes que traspas
sariam o ferro, dois grandes olhos prontos a sair 
da órbita, brilhantes como dois farois de auto
n1ovel e com reflexos de f erocidade em que se 
advinha toda a voracidade de urna besta esfaimada 
a procura de presa ... 

Nao sei -se_ f oi ' pura imaginac;ao da minha 
parte, mas o certo é que me pareceu ver por duas -
vezes o monstro sacudir a odiosa cabe<;a e rolar 
olhos de cólera para as imagens, como a dizer : 
"Oh! se ela nao, estivesse ali, 'a celeste protetora, 
vós, pobres missionários naufragados, nao esta
rieis com vida neste 1nomento. . . Este é o meu 
domínio. Achava-me ontem ao abrigo da violen
cia da corrente, quando, arrastados pela baréa, 
viestes aqui parar. Eu vos vi, e com vontade 
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estava de me lan<;ar sobre v'ós, para vos despeda
<;ar e devorar. Mas ela nao o permitiu.. . E 
eis-me agora vencido, encerrando lamentavel
mente a minha vida ... " 
· E justi<;a nao tardou a ser feíta ao mal 
~nten~ionado. Logo q.ue nosso piloto percebeu o 
Jacare, sacou da carabina e desf echou-lhe um tiro 
em plena cabe<;a. O monstro rolou sobre si 
mesmo, e, com a barriga para o ar, deixou-se 
levar pela corrente, como um pau. 

O primeiro cuidado dos barqueiros foi reti
rar .do rio ~ por em logar seguro a caixa que 
cont1nha as 1magens. Saltaram em seguida para 
a barquinha e subiram o rio até ao local do de
sastre. Felizmente que a nossa canoa ainda se 
achava lá. A proa estava mergulhada a tona 
d'agua mas a popa ficara submersa a mais de 
tres metros. Duas caixas boiavam, presas ao 
mesmo gancho que quasi me custara a vida. 

O piloto mergulhou pela popa af im de reali-, . ' . 
zar urna rap1da inspecc;ao, mas logo voltou tra-
zendo nas duas maos as cruzes peitorais de nossos 
dois hispas, que, para repousarem, haviam deixado 
sobre a casinhola de· sapé erguida dentro do nosso 
barco. 

\ 

Outro barqueiro mergulhou por sua vez nao · 
tardando a voltar com a no.ticia de que no f t~ndo, 
a popa, ainda havia cinco caixas. Um terceiro 
mergulhou de frente, anunciando a presenc;a de 
quatro caixas. 
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Num esfoc;o combinado, e após repetidos 
mergulhos, conseguiu-se retirar as cinco caixas de 
trás. J untámo-las as duas primeiras e levou-se 
tudo depois para o acampamento. 

Urna segunda expedic;ao foi organizada em 
cata das quatro outras que ainda se achavam a 
frente, e entre as quais me haviam apontado mi
nhas duas caixas de viagem, contendo o enxoval 
de n1issionario em mudanc;a de residencia e urna 
porc;ao de pequeq.os ·nadas que eu sabia de utili-: 
dade a um convento nos confins do mundo civi
lizado. 

Nova desgrac;a, porérñ, nao tarda a se f azer 
anunciar ! . . . U m dos barqueiros, em vez de se 
deixar ficar no centro do barco, f á-lo num dos 
bordos. A lancha perde o equilíbrio ~ vira, ao 
mesmo tei:npo que as caixas se deslocam e v9ltam 
a despenhar-se para o fundo do rio ... 

Adeus, breviário, capela, roupas, remédios, 
armas e munic;óes, tripec;a e aparelho fotográfico; _ 
adeus trechos de sermóes, que representavam 
vinte e cinco anos de trabalho ! . . . Seja tudo pelo 
amor de Deus ! -

A custa dos mai4's penosos esforc;os, nossos 
barqueires, pilotando o barco de dona Sabina, 
chegaram a rebocar até a margem nossa própria 
canoa. Puseram-na a seco e lavaram-na. 

E agradecemos a Providencia o no-la haver 
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devolvido :nesmo vazia, ah! sim, vazia, completa
n1ente vaz1a ! 

Por ocasiao do nauf rágio havíamo-nos lan
c;ad~ a água, envergando apenas uma calc;a e 
camisa. Foi nesta sumária "toilette" que nos vi
mos obrigados a ficar durante tres dias, esperando 
que secassem algumas roupas salvas do naufrágio. 

Como já disse, os primeiros objetos encon
trados depois da caixa das imagens foram as 
cruzes peitorais dos nossos bispos e o meu cruci
f ixo de missionário, adqt.tirido por mim em Roma 
e bento pelo Santo Padre. No momento em que 
recebemos dos barqueiros esses valiosos achados 
beijamos, a um tempo reconhecidos e resirnados' 
a imagem do divino Crucificado e a coloca~os a¿ 
peito. Nao se pode formar urna idéia do que f oi 
este quadro pouco vulgar. Quanto a mim lamen-. ' 
t~1 que meu· aparelho fotográfico se tivesse per-
dido no fundo .do rio; com muito prazer teria 
ªPª??ado urna vista de tal espetáculo, que saía 

. pos1t1vamente dos quadros do comum. 
Mas ainda nao havia soado a hora de rir 

?esaf ogadamente das nossas desgra<;as, . segunda 
1nter:c;ao. N o.ssa canoa lá estav:a e. íamos poder 
continuar a v1agem. Mas ·os víveres? Primitm 
vivere". 

• 

IV 

.AS VOLTAS COM A P'OM~ - O RIO DO FOGO -
PESCA E CACA - USOS E COSTUMES DOS POR· 
COS DO MATO - ESTA FALTANDO ALGUMA 

COISA, .• 

S IM, estávamos sem víveres. 
Éramos seis pessoas a bor.do. . Ainda nos 

restavam dez dias de· viagem para atingir a pri
meira habitac;áo rio abaixo. 

JVIandioca, arroz, carne, gordura, a<;ucar, 
café, nada disso havia. Zero em toda a linha !' •.. 

Do que constituía nossa _batería de cozinhá, 
pudéramos salvar urna panela, seis pratos, quatro 
colheres, tres garfas, mas que poderia aproveitar
nós o continente sem o conteudo? 

A sra. Sabina levava consigo o estritan1ente 
necessário para a viagem. Teve a d~licadeza e a 
bondade de colocar a nossa disposi<;ao o pouco que 
lhe restava. Só ·podían1os aceitar .com reconheci-
n1ento. 

, 

Os barqueiros prepararam um ahnoc;o que 
comemos em pé, patinando na lama, mais tomados 
pela fadiga e pelo sono do que propriamente pela 
fome. 



R. TOURNIER, 'Ó. P. 

Terminada a refeic;ao, embarcamos as sete 
caixas que havíamos salvo do naufrágio e das 
quais ainda escorria água. Vinte e sete outras 
nao atenderam ao nosso chamado. . . Entre elas 
estava a caixa contendo as esmolas em dinheiro 
q.ue .os .nossos bispos haviam recolhido nas prin-
c1pa1s c1dades do sul do Brasil. / 

Por volta do meio-dia, prosseguíamos via
gem, recitando em comum o terc;o, para agradecer 
a N ossa .Senhora do Santíssimo Rosário a mater
nal protec<;ao, verdadeiramente maravilhosa co1n 

' que nos havia distinguido até áquela hora, e para 
lhe suplicar que nos socorresse em nossa indi-

" . genc1a. 
Mortos de sono, pediram-nos os barqueiros 

que atracássemos cedo, para tnais a vontade se 
poder dormir urna boa noite. Com prazer acce
demos ao seu desejo, pois estávamos sofrendo do 
mesmo mal e suspirávamos pelo mesmo remédio. 

... 6 de janeiro ! Epif ania. . . Eis un1a 
grande data. É a~ festa dos santos Reis Macros 
pr.oh;cto,r~s dos .viajantes, dos pregadores, 

0

do~ 
m1ss1onar1os, enf1m, de todos quantos demandam 
qualquer país longínquo, levando a boa semente 
das di~inas palavras. . 

Seria imensa a nossa alegria se pudéssemos 
celebrar a .santa Missa e, com os Reis Magos, 
d?b:ar os JO~lhos <liante de Jesús-Hóstia e aper
ta-lo em seguida contra o nosso peito. Mas estava 

' 
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escrito nos desígnios da Divina Providencia que 
durante longos dias deveríamos ficar privados de 
qualquer conforto material ou espiritual. Sem 
paramentos, sem pao e sem vinho para o Santo 
Sacrifício, contentávamo-nos em oferecer ao 1\1e
nino-Jesús o incenso de nossas orac;oes, a mirra 
do nos so sof rimen to, o ouro da nossa penúria .. 
U ma alegria secreta nos invadia a alma, a de nos 
sentirmos mais perto d' Aquele que, por a1nor de 
nós, se deixara reduzir a mais extrema pobreza. 

As 8 horas, passávarnos <liante da foz · do río . 
Urubú, completamente desconhecido, como aliás 
muitos outro~ destas regióes, dos nossos mais 
ilustres geógrafos. 

N~quele dia, percorremos 70 quilómetros. 

Pela noite seguinte, tivemos que enfr.entar 
um terrivel assalto dos mosquitos. Esperávamos 
em vao qu~ o sono chegasse. Ficou surdo ao 
nosso apelo. U m único remédio nos resta va : o de 
nos fazermos ao largo, com a gra<;a de Deus, e 
de nos deixarmos levar pela corrente. 

Por volta das sete da manhá, avistamos a 
foz do Rio do Fogo, que mede mais de 100 metros 
de largo. Suas águas azues, apesar das chuvas 
abundantes, .- pareciam com medo de se sujar em 
contacto com as ondas meio lamacentas do rio 
Araguaia, e, apertando-se contra" a margem <li
reita, desenhavam urna larga fita cor de céu, que 



nao se diluiam senáo a vários quilómetros de 
distancia. 

O Rio do F ogo tira seu nome do pico em 
que nasce. E' urna mántanha em forma de pao de 

, . 
assucar, que se ergue so, co1no um gigante, no 
meio de urna planície de mais de cem quilómetros 
de raio. E' o Pico do F ogo, assim chamado por 
causa de um f en o meno que se renova todos os 
anos no mes de julho ou de agosto. 

En1 nosso sertáo inexplorado é de uso, no 
aceso do verao, queimar tudo, planícies e monta
nhas. Nada mais facil. Acende-se um fósforo. 
O f ogo propaga-se. Logo, impelida pelo vento 
leste, a vaga de fogo alcan~a proporc;óes terriveis. 
:rvfarcha em coluna ~errada de vários quilómetros 
de comprido e vários metros de altura, devorando 
éampos, penetrando nos capoeiróes e até nas ma
tas, rojando-se através de urna espessa camada 
de f olhas morta!. Depois do incendio, planícies, 
vales, montanhas nao sao mais que um Ílnenso 
manto negro, a espera . das primeiras chu~as de 
setembro para urna nova ressurreic;áo. 
· Quantas e. que vítimas ! Insectos de toda a 
espécie, gaf anhotos, sapos, lagartos, serpentes, até 
mes~o cac;a grossa, tu do o ·que nao poude alcanc;ar 

, a tempo o seu abrigo subterraneo é itnplacavel
mente consumido pela fogueira. Assim é que se 
veem durante o incendio numerosos gavióes e ou
tras aves de rapina sobrevoarem a coluna de fogo 

Casas dos indios Carajás 

Na aldeia Javaé 



Numa tarefa absorvente e mutua, catando piolhos 

apror;eitados em curiosa refei9áo 
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ou pairarem por cima da planicie queimada, para 
se alimentarem do que t~nha side> assado por este 
imenso braseiro movente. 

Por essa época, o Pico do Fogo oferece num 
raio de 100 quilómetros espetáculo curioso. A 
vaga incendiária cerca-o de um grande círculo 
incandescente, que sobe lentamente até· atingir o 
cume. Se o fenómeno se produz durante a noite, 
a montanha cónica se ascende ·e.toma o aspecto de 
un1 círio gigantesco, dominando com os seus · cla .. 
roes até onde a vista possa alcan~ar. . 

E' por esta razao que o povo batizou a mon
tanha com o nome de Pico do Fogo, e o curso 
d'agua que .nasce em sua base como nome de Río 
do Fogo. 

Eram quasi 8 horas da manha quando nossa 
canoa parou para prepararmos um problemático 
almo~o. 

O campo estava belo.- A floresta náo apa
recía. Apenas algumas árvores. Um vasto cam
po. N ossos barqueiros recolheram ero pouco 
tempo a lenha necessária pata a cozinha. Mas, 
cada um de nós, atirando ao cha.o a sua acha, para 
a fogueira, parecía estar c;li~e~do para. dentro de 
nós mes1nos as palavras de· Isaac a seu pai 
Abraáo, no momento do memorável sacrificio: 

- Meu pai, a lenha -está aquí; mas onde a 
vítima? 

9 
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• 
Ef:ctivan1e~te, onde estava a carne, o arroz, 

a. ma~d1oca? So se podia responder: Deus pro
videbit. 

Realmente, a Divina Providencia permite de 
tempos em te~pos que seus filhos mais diletos 
passem pelo cr1vo de duras prova<;oes, para son
dar a profundeza e a firmeza de sua fé, mas nao 
se. demora em socorrer aqueles que humildemente 
a 1i:vocam, na convic<;ao de que seus rogos seráo 
ouv1dos. 

Enq~anto os _b~rqueiros saíam a procura de 
Ien~a, o piloto ~ub1u pela árvore a sombra da qual 
hav1amos ~r?"u1do noss~ acampamento, para ver 
se na plan1c1e aparecer1am rastos de veado. O 
olh~r, . sem_ dúvida agu~ado pela fome, nao tardou 
a disttng.u1r ao longe duas pontas avermelhadas. 
Eram do1s veados, macho e femea, que apareciam 
um ao lado do outro, no centro da campina. 

T oma o piloto a carabina, agacha-se até de
saparecer sob o espesso mato de verdura e assitn . ' 
se aproxima, a Pª?SO de lobo, das inocentes víti-
mas. Faz fogo. O macho rola por terra. A 
fe1nea nao foge, mas olha espantada, imaginando 
sem dúvida que seu companheiro caiu fulminado 

. pelo raio. U n1a segunda .bala-a extende sobre o 
capim. Nem viuvo, nem viuva ... 

Na-o era, confesso-o, o anho gordo imolado 
por Abraao em logar de seu f ilho Isaac, mas, 
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grac;as a Deus, tínhamos pao a disposic;áo, ou an
tes, carne para dois ou tres .dias. 

Enquanto os barqueiros esfolavam os dois 
veados, tomei a vara de pesca que o na uf rágio 
respeitára. Com o cora<;ao do veado,_ cortado em 
duas partes iguais, preparei a isca e subí alguns . . 
passos r10 ac1ma ... 

- Ah! - dirao talvez alguns de meus lei
tores, habituados a pescar o peixe miudo do Sena, · 
do Garonna ou de outros rios - ou este veado 
nao tinha cora<;áo ou o atJ.zol era enorme. 

Sim, o anzol era enorme, e a linha que o 
prendía muito forte, nas propor<;óes de um peque
no cabo, se o compararmos as linhas usadas em 
Fran<;a para a pesca nos riachos. 

Desdobro, pois, os 50 metros de cordel em 
espiral, na minha máo esquerda. Apanho com a 
direita a outra extremidade a um metro acima da 

• 
isca. Imprimo-lhe um movimento de funda e o 
anzol vai cair a trinta metros ao largo. Passo 
um nó a ponta da corda que conservara na mao 
e vrendo-a a urna raiz. 

Infeliz do que tivesse a inconsciencia de o 
atar ao seu próprio pulso! Poderia acontecer-lhe 
apanhar um desses monstruosos peixes, como os 
há nas águas do Araguaia, e esse peixe, em vez 
de resign~r a tomar o can1inho da margem, nao 
acharia coisa melhor do que arrastar o pobre 
pescador aos abismos do rio. Efectivamente, nao 
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é raro ouvir dizer que tal ou qual cetáceo apanha
do ao anzol arrastou a certa distancia pescador e 
barco, e que só se entregou após completo esgota
n1ento de f or<;as. 

-Minha linha descreve · lentamente o meio 
círculo do rebojo. Menos de · cinco minutos de
pois, sin to u1n f orte empuxáo. A corda entesa 
violentamente. Puxo e sinto-me puxado. E' utn 
verdadeiro duelo que se trava entre pescador e 

• pe1xe. 
Sinto-mé finalmente senhor da presa, que nao 

tarda a f raquear na resistencia, e que eu sin to 
dirigir-se para mim, embora contra vorítade. 

Era um pirara, de belo porte. A dois passos 
do barranco, recusa-se a avan~r. Confesso nao 
conhecer ainda este peixe, que só se encontra no 1 
Araguaia; direi mesmo. que f iquei um tanto im..: 
presibnado quando, ao empreender um último 
esfor<;o para o trazer para terra, ouvi uns gritos 
de protesto da vítin1a, grito mais ou menos seme-
lhantes aós balidos da ovelha perseguida por um . 
cachorro. 

Os barqueiros --vieram. em meu auxílio, mu- "" 
nidos de f acao e páu. Dois golpes com esses dois · 
instrumentos f oram as sentados sobre a cabe<;a . . 
Puxou-se o monstro para a margem. 'A carne de 
pirara, geralmente gorda, ·é reputada como de 
segunda qualidade. Mas quem anda as voltas com 
a forne náo olha para estas pequenas-coisas. 
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O importante é que nossa cozinha ·esta va 
agora provida de carne de veado e de peixe. 
Aprouve ainda a Providencia acrescentar alguma 
coisa mais. 

Estávamos quasi a come<;ar nossa refei<;áo 
sobre a relva, verdadeiro pic-nic de missionário, 
quando un1a surda crepita<;ao, misturada de gru
nhidos, nos veiu ferir os ouvidos. De q~e se 
trataría? 

Fez-se silencio. Prestou-se atenc;ao. Nao 
havia dúvida, eram porcos do mato: 

O piloto pegou de novo na carabina. Dois 
barqueiros o seguiram, armados de facas. 

A SO metros na orla do nlato, viram-se <liante 
de um pequeno batalháo de porcos do 1nato, que 
se encamip.havam para nós. 

Dif icilmente poderáo os leitores formar urna 
idéia dos costumes <lestes animais, que povoam 
estes desertes. Em Fran~a, os javalís de nossas 
florestas andam aos pequenos grupos, tres, qua
tro, dez ou doze, no máximo. Aquí, no Brasil, 
formam batalhóes de 50, de, 100 e mesmo de 200 
cabe~as, e este pequeno exército obedece. a tima 
ordem de marcha.: os mais n;iagros, ma1s aptos 
para a corrida, f azem o papel de. exploradores. 
Vao a frente, ora com a cabe<;a erguida para 
farejarem, ora de focinho raso ao solo, como para 
lhe descobrir os segredos ou nele achar pegadas ; 
tambem marcham, fa?endo estalar os grandes 
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dentes como castanholas, através dos campos, das 
florestas, do mato, em procura de raizes . ou de 
frutas maduras, se1npre prontos a assaltar o pri-. . . . 
me1ro 1n1m1go que apare<;a em sua passagem. 

Se esse inimigo é um cáo que ladra, u1n 
ca<;ador desarmado, um jacaré, un1a cobra, os 
exploradores param e aguardam o grosso da 
tropa. Num golpe de vista forn1a1n u1n círculo · 
que se vai apertandq em redor do inimigo, que 
sucumbe f acilmente <liante do nún1ero. Ao via
jante ou ao ca<;ador surpreendido só resta um 
recurso : trepar a árvore mais próxima. Durante 
urna hora e algumas vezes mais, os porcos do 
.mato cercam a árvore batendo os queixos. Aca
bam se cansando, o concerto termina e eles se 
af astam, sem deixar saudades, mas levando no 
estÓtnago a de nao tere1n podido alimentar-se COlTI' 

o desgra<;ado que os fitava do alto. 
Numa das 1ninhas viagens apostólicas, en-

, contrei · certo dia urna pobre máe desolada, cho
rando o filhinho desaparecido em circunstancias 
trágicas. Fora ao rio lavar as roupinhas do pe
queno e deixara-o cleitado sobre un1a esteira, den
tro da cabaha feita no meio do mato. Entremen
tes, os porco~ . chegaram, atraidos pelo aroma das 
raizes de mandioca. Os cachorros protestaratn, 
ladrando, mas, vendo formar-se o círculo temido, 
acabaram por se afastar. A crian<;a chorava. Os 
porcos, julgando sem dúvida, em seu cérebro de 
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animais, tratar-se de urna provoca<;áo, atiraram
se ao pequenino e devoraram-no em segundos .. 

Conhecendo o instinto selvagem <lestes ani
mais, que, diga-se de passagem, teem urna carne 
saborosa, os ca<;adores, encatrapitadE>s na árvore 
ou en1buscados em rochedos, deixam passar á 
frente os mais magros, que forman1 a vanguarda, 
e reservam as balas para aqueles que, mais pesa
dos, mais devagar andam. 

A on<;a, gulosa da mesma ca<;a, usa processo 
semelhante. Tendo sem dúvida rnais confian<;a em 
sua astúcia felina que na f or<;a brutal de que dis
p5e e na extraordinária agilida,de, corre a frente 
do bando de porcos do mato e salta para urna 
árvore. Desse posto de observa<;áo, ve desfilar 
o pequen o batalhao. Gs magros passam; nao faz 
caso deles. Os meio-gordos passam; ven1-lhe a 
água a boca e lambe os beic;os. Chegam, enfim, 
os gordos ; pula para terra ; em dois ·tempos, rasga 
a artéria de dois ou tres e pula de . novo para a 
sua árv9re, com receio. de que, . atraído pelos gritos 
das vítimas, o grosso da tropa volte para tentar 
vingar a marte dos seus. 

Nosso piloto tinha urna boa pontaria, n1as era 
máu ca<;ador. Nao teve a paciencia ele esperar, 
como a onc;a, e disparou contra os porcos da van
guarda. Dois ,deles tombaram logo, mas nao 
tinham mais que pele e osso, 
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Era, pois, urna ca<;a magra, mal digna da 
nossa magra mesa. Mesmo assim, demos gra<;as 
a Deus. Dois veadós, um peixe, dois porcos do 
mato! Nao se maravilhem os leitores com o que 
parece ser abundancia ! 

Comer tudo em vinte e quatro horas teria 
sido máu negócio, imitar os Carajás, qµe se etn
panturram, depois f azem na areia um buraco em 
que descansam o abdomen proeminente e, nesta 
posic;áo, esperam com pa~iencia que o alambique 
humano tudo haja distilado e que, depois de un1a 
laboriosa digestao, tudo volte ao seu estado nor-
mal. 

O melhor era matarmos a fome, sem esperar 
mais; depois, tambem era "prudente e lógico guar
dar algo para os días seguintes. 

E eis precisamente a dificuldade. Faltava
nos alguma coisa ... 

, 

.. ... 
• 

. ~! 

I 

V 

UM PRODUTO DE PRIMEIRA NECESSIDADE 
A SEMELHAN<;A DA RA - AO SOL, NA PRAIA -

EXPOSI<;;AO DE BRIC-A BRAC. 

FALTAVA-NOS sal. 
Este produto de prhneiríssima necessi

dade, tao comum por toda a parte, é raro no in
terior do Brasil, por causa das imensas distancias 
que nos separam das costas e das dif iculdades de 
transporte pelos nossos rios semeados de cachoei
ras. Nao é raro faltar a pobres familias visi~ 
das pela miséria. Outros mais favorecidos pol-

~ vilham sua modesta panela com parcimónia tal 
como se estivessem espalhando pó de ouro. Os 
mais afortunados teem urna pequena reserva feita 
de medidas ou de sacos, que vendem ao pre<;o exor
bitante de tres a quatro milreis o litro, quer para 

· as ne~essidades culinárias, -quer para preparo da 
carne seca, que é a base da alimenta<;áo no in
terior do país . 

Ainda que a cria<;ao de gado vacum se fac;a 
en1 larga escala, mesmo no sertao, a carne fresca 
só é .privilégio das cidades, onde o boi, abatido 
as seis horas . da manhá, está todo vendido as 
seis horas da tarde. Passado este limite, quat .. 
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quer carne, n1esmo de primeira qualidade~ obe- . 
dece as leis organicas dos paises tropicais. A 
decomposi<;ao anuncia-se por urna cor violácea, 
as. moscas abatem-se sobre ela sem pie_dade, e logo 
o melhor peda<;o nao passa de urna repugnante 
esponja sobre a qual rastejam milhares e nülhares 
de vermes. 

É verdade que tínhamos como provisoes de 
boca dois veados, dois porcos magros e um grande 
peixe, mas faltava o essencial. Nao tínhamos sal 
. para tempero. O que leváramos para a viagem 
caira ao rio e f ora juntar-se ao seu ponto de par
tida. 

Nossos barqueiros esquartejaram com máo 
de mestre o . vea do, abriram a carne en1 f atias 
de menos de um centímetro de espessura, que ex
tenderam cuidadosamente sobre a coberta de sapé 
da · nossa cabana flutuante, contando com um sol 
de fogo para suprir a a<;ao conservadora do sal. 

Infelizmente, neste como nos anteriores días, 
o sol mostrou-se de n1áu humor. A tarde ch~
garam-nos ao nariz aromas caracteristicos_, avi
sando-nos de que nossa provisao de carne nao se 
estava comportando bem, e resolvemos entáo 
<:t-Pressar o jantar. para· nos podermos servir ainda 
dos peda<;os menos amea<;ados. 

Certos de que nossa canoa estava bem aneo- 1 

rada en1 terra firme e de que os nossos barqueiros 
poderiarn dorn1ir ~em perigo e a vontade, animá- . 
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mo-los a nao fazeren1 a menor cerimónia, a . 
aproveitarem a abundancia presente para no dia . ' 
segu1nte poderem apertar o cinto un1 ou dois 
furos, e resistir valentemente as priva<;oes que, 
sem um milagre da Providencia, só poderiam 
acentuar-se, dadas as distancias a vencer, antes 
de atingirmos urna aldeia de cristaos. 

Os barqueiros corresponderam perf eitamente 
ao nosso convite. Enquanto D. Do1ningos, ado
entado, engulia com dificuldade um detestavel 
caldo, e nós, com D. Sebastiao, roíamos uns 
pedacinhos de carne de veado, os barqueiros, 
menos exigentes, assaltavam a panela e enchiam 
o estómago até ficarem empanzinados, como a 
ra da fábula de Lá Fontaine. 

A boca da noite, rezamos o ter<;o. Suspen
demos nas árvores da margem do rio as nossas 
redes ainda meio húnlidas. A noite foi assin1-. 
ass1m. 

, No dia seguinte, 8 de janeiro, ao amanhecer, 
já estávamos de pé. Mandamos a Deus un1a 
curta orac;ao_, para lhe dizer uri1 Fiat ! antecipado 
a todas as privac;oes, a todos os sof rimentos, a 
todas as provas que lhe aprouvesse mandar-nos; 
toma1nos urna, chícara de café para alegrar o 
corac;ao, e pusemo-nos de novo a caminho. 

Levanta-se o sol, incendiando o horizonte e 
purpureando a imensa superf ície movedi<;a do ~ 
Araguaia. . O céu é de um azul sem mancha, o 

• 
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dia anuncia-se belo. Conversamos entáo sobre a 
necessidade de urna parada mais longa na primeii a 
praia que encontrarmos, af im de passar em revista 
o conteudo das poucas caixas salvas do na uf ráo-io t> 

·e que, na noite do desastre, receberamos das máos 
dos barqueiros duas ve~es cheias, cheias de 
objetos que ali havíamos cuidadosarpente acon
dicionado, e cheias tan1bem d'água, que nelas 
entrara pelas juntas e lhes enchera todos os espa
~os. Tínhan1os en tao f eito um primeiro trabalho, 
o · de virar essas caixas para as esvaziarmos de 
água. E falta va ainda um segundo: o de as secar, 
por dentro e por f ora. 

Pelas 9 horas da manha, avistamos ao longe 
como que urna barreira dourada, que parecia en
volve-r em círculo o leito do rio. Era, se nao nos 
enganávamos, urna praia, a praia desejada, urna . 
bela praia cheia de sol. 

Estávamos com pressa de chegar. Nossos 
barqueiros, reconfortados pelas abundantes ref ei'.
~oes da véspera, remavam com entusiasmo e dt~

. plicavam, triplicavam mesmo a velocidade da 
corren te. 

Ao cabo de meia hora, . estávamos ·no f im, 
maravilhosamente servidos. pelo mais encantador 
dos bancos de areia, onde, etn alguns tufos . de 
arbustos selvagens, os passarinhos cantavam seu 
hino ao sol. Ali saltitavam, saudando-nos com 
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seus penetrantes e monótonos estribilhos, um 
regin1ento inteiro de gar'ias, gaivotas e patos. 

- Depressa ! depressa ! Barqueiros ! antes 
de qualquer preparativo de arruma\ao, tratem das 
nossas caixas ! 

Num rápido volver de olhos, reparamos em 
que malas e caixa já estáo a márgem. Pomos 
maos a obra. As fechaduras, já enferrujadas, 
f uncionam co1n dificuldade. Tentamos por em 
prática a máxima do poeta moralista: ,., Patience 
et longueur de· temps font plus que force ni que 
rage". 

A primeira caixa que .abrimos é a que mais 
nos interessava, ·a que continha as imagens de 
N ossa Senhora do Rosário e de Santa Teresa do 
Menino Jesús. A palha que cobria e protegía as 
imagens já se achava a caminho da -fermerita~ao, 
mas as estátuas nos pareceram perf eitamente bem 
conservadas. Posto que fossem de gesso, nao 
apresentavam arranhao algum nem sequer urna 
diminuic;ao no colorido. Sentímo-nos tomados de 
grande alegria. · 

· A palha, extendida sobre · a areia, secou ao 
sol, enqttanto as in1agens ficavarri a sombra de 
urna palmeira ana. 

Passamos em seguida ao · exame das demais 
caixas ... ~ ó tristeza ! Só se nos depara va urn 
amontoado de imprecisos objectos de todas as 
cores. Levávamos comnosco urna abundante pro-
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visáo de saboes e sabonetes. Em contacto com a 
água durante doze horas e com o pano molhado 
durante perto de sessenta horas, os blocos de 
sabao tinham-se dissolvido completamente e for
mado urna pasta viscosa, que tomara conta de 
tu do. 

Sob a a<;ao combinada da água e do sabao, 
o enxoval de nossos bispos, os paramentos, assin1 
·como as roupas que levávamos para os nossos 

" índios, haviam feito urna troca recíproca de cores 
e apresentavam todos os matizes do arco-iris. Os 
paramentos eram ao mesmo ten1po brancos, ver ... 
melhos, violeta, amarelos e verde, adaptando-se a 
todas as exigencias da liturgia, se um· decreto de 
Roma nao houvesse proibido o uso das casulas de 
várias cores. As meias e as luvas violeta pare
·ciam f eitas de pele de cameleao, animal muito 

• comum aqut. 
A preciosa mi~ra de D. Domingos desapare

cera no na uf rágio; a de D. Sebastiao esta va, · mas 
em que estado! Das suas glórias passadas, só 
restavam os dezeseis brilhantes acolchetados sem 
ordem a um ca~tao que reduzido a papas pela hu
midade, nao obedecia mais a forma algun1a. As 
batinas de cerimónia eram de fundo branco, car-
regado de grossas nuvens vioieta.-cinza., , . 

As cole<;oes de imagens, destinadas a adm1ra
~ao e felicidade de muitos cristaos, formavam 
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urna 111assa compacta; a cola embedida de amido, 
que lhe <lava lustre e rigidez, fora a sua perdic;áo. 
Os envelopes, que levávamos as centenas, estavam 
todos colados, e· f icamos mais de urna hora a abri
l os um a um, e a po-los secando ao sol. Doze 
dúzias de chapas fotográficas, das quais duas dú
zias já servidas, estavam completamente perdidas, 
com seus diversos acessórios. 

Só havia que proferir urna vez mais um 
Fiat! resignado e que nos consolarrnos, contem
plando esse quadro extranho, que se parecia 
bastante corn a pra<;a de urna grande cidade onde, 
em dia de f eira, habil a delo extende aos olhos do 
público velhos fundos de armazern, velharias se1n 
nome, costumes de todas as cores e objectos de 
toda a proveniencia e para os mais variados usos. 

Ao f im de algumas horas tu do esta va seco, 
bem seco, c,cntinente e conteudo, homens e baga
gens. Pusemo-nos a encher de novo as caixas e 
a f echá-las. O cozinheiro serviu-nos um raldo 
claro, de que o garfo nada tinha a retirar, em 
que a gula· nada tinha que ver. 

E, terminada ~ ref ei<;ao, seguimos viagem. 

• 
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SEM 70GO NEM ~SPACO - O úLTIMO FóSFORO 
- A CHUVA - PATOS DO ARAGUAIA - ENTRE 

OS JAVAt.S. 

D !ZENDO que no meio da abundancia, que nao 
podía durar muito; nos faltava o principal 

e que esse principal era o cloreto de sódio, avan~o 
11111 pouco de mais. Esse principal ha que pó-1o 
nesta hora em segundo plano, por,que ha .um 
outro, que está realmente em primeiro logar : o 
fogo. · · 

Sem f ogo; nao ha braza que nos aquec;a du
rante as noite~ humidas. Sem f ogo, nao ha 
f umac;a para nos proteger um pouco contra a 
invasao dos mosquitos. Sem f ogo, nao ha local 
iluminado que mantenha a distancia os carnívoros 
mal intencionados. Sem fogo, nao. ha chama que 
aquec;á a panela> e porfanto 11ao ha cozido. Se1n 
fogo, nao ha braza para o assado . .. Numa p~la
vra, sem fogo, 'nao ha aliJnento possivel. 

Porque todas estas cons_1derac;5es, dir-me-ao? 
, · Simplesmente porque escapamos de ser viti·· 
mas desta privac;áo, que certamente nos teria 
custado caro, muito caro mesmo. 
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Como muitos outros objectos, nossa provisao 
de fósforos havia caído a água ou ganho o largo 
do rio. A caixinha, -que cada Ull! de nós levaYa 
no bolso, estava molhada e, portanto, inutiiizada. 
A sra. Sabina ainda tinha urna caixa pela metade, 
que teve ·a gentileza de nos oferecer e que con
fiamos _as maos do cozinheiro, recomendando-lhe 

• • a rnax:u::na ecortom1a. 

Mas a économia nao é geraJtnente a virtude 
daqueles qüe ·nada te,e1n. En1 todo o caso, náo é 
a virtude nos nossos .roceiros, dos: nossos barquei
ros, dos nossos camaradas, que vivem· con1 urna 
mao adiante e outra atrás, e que acabam por dever 
ao patrao muito mais de quanto poder~o pagar em 
meses de servi<;o. Urna cam~sa em farrapos, urna 
ordinaríssima cal<;a que vai da citura aos joelhos, 
<lívidas para com toda a gente, eis, na maior parte 
dos nossos homens, todo o fruto das suas eco-

• nom1as. 

Nao tardou q~e toda a geñte soubesse a bo~do 
que os fósforos de que dispúnhamos eram em 
número reduzido, mas só o cozinP,eiro é que mos
trava nao duvidar .. disso, de modo algum. t • D. 
Do1ningos · viu-o durante a .noite riscar sucessiva-

_ mente vários fbsforos pelo prazer de qüeimar' asas 
e patas ·dos mosquitos que lhe pous·avam nas 
pernas nuas. Nosso prelado gritou-lhe um "Des
grac;ado_!" que nos meteu ·m~do, mas que nos 
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salvou. Arrancaram-lhe a caixa das maos. Nao 
continha mais ele. . . dois fósforos. 

• • 
_ ... Aproxitnava-se a hora do almo<;o. Abi-

camos a urna pequena baía. Coma maior precau
<;ao <leste mundo, acendemos o fugo. Restava-nos 
um fósforo, que o . piloto ficou encarregado de 
guardar' somo se guarda uro tesouro. 

Depois do aln10<;0) durante o qual nos conten
tamos de chupar os últimos restos meio-podres 
da nossa ca<;a, jogamos duas pás de areia ao fundo 
de um balde, que acabamos de encher com os ti<;oes 
da f ogueira. O piloto se encarregou de vigiar 
.esse fogo, como se fosse um fogo sagrado. 

Pelas tres horas da tarde, passatnos pela foz 
do rio Chavantes, urn dos grandes afluentes do 
bra<;o direito do Araguaia. Aos nossos barqueiros 
demos ordem de irem a frente, para se encurtar 
de alguns quilómetros o longo caminho que ainda 
nos' resta va percorrer. O sol sorne-se antes da 
hora, sepultado nas pregas · de grossas nuvens 
negras. Debalde procuramos urna margem m~nos 
inclen1ente, onde passar a- hoite. Só vemos por 
toda a parte espinhos e mato. Finalmente, ao 
cair da noite, como cai nestas regióes com urna 
rapidez que desconcerta os europeus, batemos ao 
acaso contra a rampa da margem, batemos no que 
nos parecia ser urna clareira de floresta. 
. ·salta1nos a terra. Tira-se do balde o fogo 
sagrado, por cima do qual se jogalll: ramos secos. 
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Ao clar~o das chamas, erguemos nossa tenda. 
D. Carrerot dormirá na canoa, e D. Tomaz na 
te:ida. En1 compan~ia dos barqueiros, suspendo 
mtnha rede entre do1s troncos de árvore e tento 
um pedacinho de sono antes da visita dos mos
quitos, aos quais a claridade e o barulho charñam 
a aten<;ao e agu<;am a fome. 

Mas, está escrito que nesta noite o nosso 
tormento nao será o assalto dos propagadores de 
febre, mas urna chuva contíntJa, que nao nos dará 
descanso. Ribomba o trováo. As nuvens en
grossam cada vez mais. A tempestade sobe de 
norte para sul. Cai sobre nós, sem dar tempo a 
que desprenda1nos e dobremos as redes. · Refu
giamo-nos pr~cipitadamente na tenda, que nos 
parece um ref ug10 seguro. · 

Vencido pelo sono, deixo-me cair por terra, 
sem me preocupar com 3; humidade do solo ncm 
com os s.a,pos, nem co1n as serpentes, nem com 
todos os 1nsec~os mai? º:1 1nenos venenosos e que 
nas mesmas c1rcunstanc1as se sentem felizes em 
p~rtilhar o mesmo abrigo e até procur~n1 as vezes 
d1sputá-lo aos n1Íseros mortais. 

Caira ha via momentos em profundo son o 
quando me senti de repente con10 que preso nu~ 
torno de gelo. Dei um pulo ... 

E eis o que se passara: 
o· logar etn que havíamos levantado nossa 

tenda achava-se em nivel inferior. A chuva, 
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desencadeando-se , sobre a mata, formara un1a 
verdadeira torrente que, seguindo cegamente sua 
natural inclinac;ao, viera tomar conta do terreno 
que · ocupáva1nos, dele se apossara e em menos de 
urn quar to de hora transformara nosso acampa
n1ento em um lago, que eramos forc;ados a aban
donar o mais depressa possivel, no meio da treva. 

E o fogo?... Antes de acondicionarmos 
armas e bagagens, para nos refugiarmos na canoa, 
gritáramos debaixo de· un1 f orte aguaceiro: ~'O 
fogo ! Cuidado con1 ele!''. l\!Ias era .tarde de n1ais. 
A água completara a sua obra.. O fogo estava 
extinto. 

... 1 O de janeiro. Do1ningo. . . Aquí, como 
em Franc;a, é costume dizer: "Triste como um 
domingo sen1 missa". E era esse o nosso caso. 
Dois bispos, um sacerdote. . . e nao havia missa. 
Só tínhamos que nos resignar. 

Para obter outra vez f ogo, cqm que prepa
rarmos o caí é matinal, só dispomos de um fósforo. 
Com que cuidado nos pomos a procurar alguns 
gra vetos ! Recorremos mesmo a algumas palhas 
da nossa casinha flutuante. Com incansavel pa
ciencia, raspam-se :a faca. ás cascas ,de um ramo 
de pau seco, para delas fazermos pequeninas las
cas.· Aquecem-se nas maos ott1 contra o peito as 
paredes da caixa quasi vazia, na esperanc;a de 
expulsarmos dela qualque.r humidade·. Riscam o 
fós foro tren1ulamente, que.·se incendeia, gra~as a 
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Deus. A palha crepita. Os gravetos fumeO'am e 
d

. b 
logo se etxam vencer pela chama. . . U ma vez 
mais, grac;as a Deus ! estamos salvos. Contentes 
e reconhecidos, carregamos novamente como foo-o 

o 
sagrado. 

Sim, o f ogo está a nossa vista. Mas, con10 
sempre, ainda nos falta alguma coisa, e alguma 
coisa important~, pois ninguem pensa no supér
fluo. Agradecendo a Deus o nós haver conservado 
o ,precioso elemento tao necess~tio em nossa 
penúria, pedimos-lhe que tivesse piedade dos. 
nossos estómagos famintos. 

Nao ·se fez esperar a resposta do céu. Pen
sando em economizar caminho com o corte de 
urna curva do rio, nosso piloto joga com o barco 
para um canal lateral, que no fim de contas nao 
passa de urna baía alongada, sem saida. Por um 
lado, tempo perdido, pelo outro urna verdadeira 
pechincha, pois ao fundo do golfo estreito avis
tamos, sobre os ramos mortos de urna árvore 
gigantesca,. dois grandes pontos, escuros. Trata
se de um casal de patos selvagens. · Aproximamo
nos devagarinho. O piloto, ,da barra mesmo do 
leme - verc;ladeiro Tartarin - faz pontaria, 
dispara urna ;vez, outra ma.is, e os pahnípedes 
deixam-se cair por terra, pesadamente, ·como dois 
pedac;os de chumbo. 

Nao sei o que valem os nossos raros patos 
selvagens em Franc;a. Os do Brasil sei que sao 
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de primeira ordem, como peso e como qualidade. 
Sao geralmente grandes e gordos, chegando a 
pesar até 8 e 10 quilos, sem exagero. Em certa 
época do ano, quando, em consequencia da seca, 
os lagos of erecem a es tes aquáticos mergulhadores 
multidóes de peixinhos, chegam a nao mais pode
rem voar, de tao- pesado que ficam por muito 
haverem comido. Os dois que a Providencia nos 
of ereceu nao tinham -chegado ainda a este último 
estado de perfei<;ao, 111as pouco faltava para isso. 
Estamos, assim, com nosso guarda-comidas bem 
_provido de ca<;a para duas ou. tres ref ei<;óes, pelo 
menos. ( 

Arripiamos caminho e ·alcan<;amos de novo o 
leito do rio. Enquanto seus companheiros remam, 
o cozinheiro depena os patos; abre-os, esvazia-os, 
lava-os, esquarteja-os. As 10 horas, ancoramos 
numa pequena praia, onde a lenha seca é um pouco 
rara, mas o terreno é mais límpido e menos hú
mido. A panela entra em fun<;ao. O pato ámolece 
lentamente. Para ficar bom e com .ele termos 

. um prato .suculento,. nao · se pense no alho, na 
cebola, na pin1enta nem na ·m.ostarda, nao se pense 
no quer que possa ser exigi.do por um bom enten
dido. Nem mesmo no sal! Mas, na guerra como 
na ·guerra ... 

Tomamos nosso caldo de pato, puro e sin1-
ples, enquanto os barqueiros rasgavam con1 os 
dentes coxas, asas e rabadilha. Terminada a re-
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f ei<;ao, prosseguimos em nossa marcha. Estamos 
com pressa de chegar ao f im. . 

As 2 d~ tard,e, com belíssimo tempo, co~e
<;amos a avistar a margem esquerda ·belíssimas 
ro<;as, tufos de bananeiras que se repetem de Ionge 
em longe. Nao ha dúvida que nos achamos nas 
pr~x.in1idades ?e urna ti1ibu de Indios Javahés, 
l~g1t1mos possu1dores da Ilha Banánal, aquí conhe
c1dos pelo i:on1e de "Aldeia Wary-Wary". 

No horizonte a na mesma margem do rio nao 
tardan1 a desenhar-se formas alongadas. . . De 
que se trata? 

Continuamos navegando. Precisam-se as 
l~nhas. Sao ubás de Indios, embarca<;oes prirni
t1vas abertas num tronco de árvore. Sao oito, ao 
todo. Vamos ter, .pois, o prazer de nos avistar 
com estes filhos da floresta e satisfazer neles o 
dese jo de. apostolado, que nos fizera penetrar no 
descon.~ec1~0, pelo brac;o direito _do rio, quando, 
como Ja dtssemos, , o caminho aberto a naveo-aráo , d o 'S 
e o a esquerda. 

Mas eis que se f rustram nossas esperan<;as . 
No porto, as barcas; na margem, algumas cho<;as, 
na cumiera . das quais se suspendem dourados 
cachos de bananas. Mas nada "de indios ... 
Estariam ca<;ando? · Nao, porque nesse caso mu
lheres e crian<;as and~riam por ali. Teriam aban
donado a margem por causa da enchente, trans
portando-se alguns quilómetros para o interior, 
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em altittide mais sá e mais segura? Talvez. 
Terian1 sido desalojados de suas moradas pelas 
legióes de mosquitos, que parecem ter escolhido 
este logar para nele realizarem um concílio ecume
nico a seu modo? É possivel tambem. 

Inspeccionamos as cabanas. Os barqueiros, 
e até nós mesmos, espicac;ados por urna respeitavel 
fome, somos duramente tentados a nos lanc;armos 
sobre as apetitosas banatfas) cujo agradavel aroma, 
como a fascinante cor,_ sao de na tu reza a f azere1n 
vir água a l;>oca do mais tnortif icado dos cenobhas. 

D. Sebastiao, porém, formula u1n "veto" 
categórico, enquanto que com suas próprias maos 
suspende, ao lado das sedutoras bananas, alguns 
metros .de tabaco /elll: corda, em testemunho da 
reserva e do respeito que o Papai Grande nutre 
pelos Índios e pelos seus modestos haveres. 

Rezamos em coro o terc;o pela convers~o 
<lestes pobres indios. Cai a noite. Urna nuvem 
de mosquitos desaba sobre nós. É impossivel 
conciliar o sono ... 

VII 
' 

ENCONTRO COM OS JA V AtS - CORDIAL ACOLHI
MENTO - A DISTRIBUI<;AO DE PRESENTES - O 

óBOLO DA VIUVA - PESCA MIRACULOSA. 

A s duas da madrugada suspe11:demos ancora. 
Deixamos a canoa ao sabor . da corrente 

enquanto barqueiro, piloto e passageiro procuiam 
recuperar no meio do rio urna parte do repouso 
que a margern inclemente lhes havia recusado. 

Nada de notavel nesta ma,nhá ... 
I)aqui e · dali algumas clareiras de floresta, 

com vestígios das planta~óes Clos· indios. 
Pelas nove horas; avistamos ao longe urn pon

to luminoso. É urna praia, un1a grande praia, da 
qual nao se ve mais que a coroa. A vanc;an·1os. 
Paramos. O banco de areia fora certamente ha
bitado poucos días antes, ·pois ainda conserva os 
:restígio~ de ~m acampamento que~ amea~ado pela 
1nunda~ao, tivesse sido levantado e transportado 
sem dúvida ·para as alturas, vizinhas. · 

Conhecemos os costumes . dos nossos indios 
Carajás e Javahés, duas tribus que parecem pa
rentas próximas, falam a mesma Iíngua e adotam 
os mesmos usos e costumes. Na melhor esta~ao, 
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ou seja de maio a dezembro, s~o os "filhos do rio:'· 
Acampam nas mais belas pra1as do mundo. V 1-

vem da brisa e do sol) de frutos e de pei:xe. Nas 
horas mais frescas do dia e a. suave claridade da 
lua, entregam-se, sobre a areia rangente, aos mais 
variados exercícios da luta corpo a corpo. Nas 
horas mais quentes, atiram-se· as águas do rio, 
mergulham e remergulham, avan<;am, desapare
cem, voltam a superfície em !espeitaveis distan
cias como verdadeiros anfibios. 

' Na época das ch uvas, erguem suas ca banas 
pelas alturas vízinhasJ nas espessas florestas em 
que plantam bananeiras e mandiocas para a esta-
~ao seca. . 

Os indios desta aldeia nao deviam, pois, estar 
muito longe dali. Chamamos. Nada. Chama
mos de novo. O eco das margens devolve-nos o 
apelo sem resposta. 

Descendo o ' rio, sondamos com o olhar as 
orlas da floresta e atentamos principalmente nas 
alturas. Lago nos parece ver a direita, num tufo 
de gigantescas árvores a cavaleiro dum montículo, 
urna cabana, depois· urna segunda, urna terceira. 
U ma hora da tarde. 

D. Sebastiao or~ena que os reinos paretn e 
com toda a for<;a dos pulm5es se p5e a gritar: 

- J avahés teuteurh!. . . J avahés bonsinhos ! 
Silencio. Grita pela segunda vez : 
- Javahés teuteurh! 
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U ma voz penetrante sai en tao das profunde
zas da floresta : 

- e apitao José MHaré ! 
Rumamos em linha reta para o porto. Já o 

chefe nos espera, em "toilette" de paraíso terres
tre escoltado por dois guerreiros e algumas mu-' . 
lheres que se díssimulam por detrás dos troncos de 
árvores, rodeadas de vários cachos de petizes que 
se seguram com toda a f or<;a nao as saias, porque 
as saias nao estao ainda em moda nestas regioes~ 
mas ás pernas e aos bra<;os nus de suas mamá.es. 

No momento em que · nossa canoa toca na 
margem, D. Sebastiao sauda o capitao da aldeia, 
nao com longos discursos, mas apenas com estas 
simples palavras: 

- Javahés Teu.teurh! ... Capitao José ~f ua
ré teitteurh! . .. 

Boa entrada, esta, no assunto, pois os indios, 
como os civilizados, sao assás sensiveis aos cum
primentos. A pequena vaidade, o amor próprio 
ingenuo, o gasto da lisonja ou, melhor, das ama
bilidades riao sao apanágio exclusivo das nossas 
grandes cidades e dos f ilhos da luz. Tambem 
teem entrada livre na espess14ra de nossas flores
tas, onde quer que bata o· cora<;áo de um deseen .. 
dente de _.t\.dao ,e sobretudo de urna, filha de Eva. 

D. Tomaz apresenta-se e nos apresenta: 
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- S ebastiao ( nem mais nem menos ... ) 
teuteurh!. . . Domingos teuteurh!. . . Reginaldo 
teuteurh! .. . 

Os leitores compreenderam e creio que nao 
vale a pena traduzir. · 

E a palestra continua, sempre muito simples : 
- Kot31!. . . Koty!... Fumo! Mais fu

mo!. . . Agradú! Agradú! Presente, mais pre
sente. 

O capitao José Muaré convida-nos entao a 
seguí-lo até sua casa. EscalamÓs o barranco e o · 
montículo. Papagaios e araras dao o alarme. Os 
caes ladran1 e avan<;am éontra nós, de fazer medo. 
Se nao f os se o cace te erguido dos homens que 
nos cercam, ter-nos-iam renovado o doloroso aco
lhimento feito ao infeliz fotógrafo do capitao 

1 Chiquinho, na praia dos Carajás. 
A modesta cabana do chef e reduz-se a urna 

única sala de mais ou menos quatro metros sobre 
quatro, com urna única abertura, a porta, qu~ só 
dá passagem aos que se abaixa;m a urna altura de 
crian<;a. Co~o cadeiras, servem simples esteiras. 
Agrupamo-nos a exemplo dos que f azem as ·honras 
da casa, as mulheres de um lado, . f azendo urna 
cortina com os bébés, para sa'lvarefu a· modéstiá; 
as velhos e mo<;os do outro, formando o terceiro 
lado de um triangulo equilátero. 

D. Sebastiáo, em algumas palavras bem arti
culadas e mais bem gesticuladas ainda, procura 
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persuadir todos os índios de que os amamos con1 
o inelhor dos corac;óes, de que lhes queremos ben1, 
todo o bem possivel, aquilo que domina tudo o 
n1ais : a salvac;ao das st(as aln1as. Compreenden1, 
pelo menos em parte, as palavras que lhes sao 
assim enderec;adas, e a prova é que José l\1uaré 
apresenta logo a seguir un1a objec<;ao: 

. - Sim, o sr. o diz e nós o eremos. ]\ifas, ao · 
que nos consta, ,o sr. aprecia os Caiapós e os Ca
rajás bem 1nais ,. do que a nós mesruos. Pelos 
Caiapós faz isto e n1ais aquilo ... · Aos Carajás 
dao i~to e mais aquilo . . . E · para nós ? 

. O capitao, nu1n gesto todo eu.ropeu, cruza os 
bra-;os, cala-se e espera a resposta ao que acaba 
de dizer. 

D. 1T 9maz toma em seguida a pala vra : 

- Capitao, nós gestamos dos Javahés tanto 
e .mais do que d_os Caiapós e Carajás. E a prova ~ 
d1sso está em que nos lan<;amos para o desconhe
cido, pelo bra<;o direito do rio Araguaia com o 
único f im de termos a alegria de vos en~ontrar. 
de vos falar, de entrar em rela<;Óes convosc~. 
~ aufraga:mos. Quasi tu do foi para o fundo do 
rio. No entanto, o pouco que nos resta é vosso. 
V ou mandar buscar os presentes ·que trouxemos 
para todos vós. 

Um raio de alegria brilha entáo em todos os 
olhos. D. Sebastiáo continua: 
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- Para melhor vos convencer do que vos 
digo, vinde a Concei<;ao com vossas mulheres e 
filhos, e sereis mais bem tratados do que os Ca
rajás e Caiapós. Dar-vos-emos machados, facas, 
sal, pentes, espelhos, anzois, etc., etc., e aciina de 
tudo o batismo, que vale: mais que todas as riquezas 
<leste inundo. 

., 

E, voltando-se para o chef e, pergunta-lhe: 
- Capitao José Muará, és batizado? 

Sim, sou cristao. 
- E tua mulher? 
- Nao. 

E essas outras mulheres? 
Tao pouco . 
As demais aldeias dos Javahés sao bati-

zadas? 
- Nao. 
- Ha muitos Javahés por estes logares? 
A · J ' M ' d "S' " qui ose . uare respon e : im . 
E, para citar o número, af asta os dez dedos 

dos pés e con ta rapidamente. . Depois sepa~a 
igualmente os dez dedos das máos e conta mais 
rapidamente ainda. Um gesto em círculo quer 
dizer qu~ sao em número infini~o. Mas nós 
conhecemos o infinito dos . Índios : sabemos ser · . , 
muito limitado. A verdade é que nesta tribu pode 
haver de 150 a 200 guerreiros, isto é, hon1ens 
adultos, o que. faz super urna populac;~o de 400 .ª 
500 índios. Mas 500 almas a catequizar, a bati-

zat, a salvar sao mais do que o suficiente para 
avivar a chama do zelo apostólico no cora<;5.o 
daqueles que nao ignoram que ganhar urna só alma 
para Deus é cantar a mais bela das vitórias e 
encher o Cora<;ao de N osso Senhor dessa alegria 
profunda de que ele mesmo nos f ala na parábola 
da ovelha perdida e achada. 

N este meio tempo o piloto chega com a caixa 
dos presentes. Em primeiro logar roupas. D. To
maz come<;a por: oferecer ao capitao um uniforme 
completo. Depois distribue calc;as aos homens, ves
tidos as mulheres, camisas aos meninos. Depois, 
alguns c.o1ares, a1gun1as fitas. Passa aos espelhos. 
Um espelho n1aior para a mulher do capitao; urna 
certa quantidade de espelhos ·menores para as 
outras mulheres, que nao resistero a tentac;ao de 
se mirarem por n1uito tempo e com amostras de 
grande alegria. 

As crianc;as abrem os grandes olhos amen
doados. Tambem querem .ver. Com a recusa, 
fazen1 birra. Passa-se-lhes, enfim, o espelho, 
n1ira111-se nele, com .n1edo de si mesr,nas, e dáo-se 
. por ~atisf eitas. 

' Tern1ina a série dos presentes com a distri
bui<;ao de algumas medalhas e de algumas imagens, 
para as quais recomendamos o maior respeito. 
Contamos com a protec<;áo delas para podermos 
levar a Deus estes pobres índios. 

j 



154 R. TouRNIER, O. P. 

José Muaré gagueja algumas palavras de 
agradecimento. Depois, para dar urna prova de 
gratidáo, levanta-se, ajoelha a urna canto da caba-
na) póe-se a cavar um montículo de a~eia e dele , 
retira dois cachos de bananas bem maduras. Faz
nos presente delas, ajuntando algumas batatas 
doces. · Era a sua última reserva, o óbulo da viuva; 
que Deus lho restítua em gra~a e ben~áos ! 

J á sao 4 horas. Diz-nos o ca pitao que ttns 
dez quilómetros adíante havemos de encontrar a 
foz do rio Dedjuéo, bom acampamento, muítus 
peixes. Despedímo-nos da aldeia de José Muaré 
e mal passadas as 5 horas chegamos ao ponto 
assínalado. 

} 

O río Dedjuéo mede cerca de 80 metros de 
largo. V em de muito longe, do centro da ilha 
Bananal. O leito é cheio, como o do Araguaia, 
mas as águas sao de um azul claro e parece que
rerem recusar-se, para. nao se sujarem, a qualqu~r 
contacto com as águas meio-lamacentas do grande 
rio transbordante. 

·' 

No remoinho formado pelo encontro das duas 
correntes, lan~amos cinco ou seis linhas de pesca, 
para um lado e para o outro. Nada tín4amos· que 
comer e estávamos anciosos por encontrar alguma,, 
coisa. Logo se sucedem gritos de alegria. Peixes 
de escamas, de ·grande tamanho, voam ben1 acima 
da superfície dorio, presos a linha dos tnais habeis 
ou dos mais felizes. 
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Quanto a mim, estava vendo que nada 
aparecía em meu anzol quando de repente sínto 
um f orte empuxáo. Inteiri~o-me; a água agito u
se a urna certa distancia, batida em turbilhóes, 

.. como se f os se por urna hélice. Era ~inda um 
enorme pirara. Os barqueiros ajudaram-me a 
retirar o peixe da água; abriram-no, esquarteja
ram-no e puseram-se a preparar ceia, enquanto 
recitávamos o ter~o. 

Em seguida, suspendemos nossas redes, sob 
um belo céu semeado de estrelas ... 

...... 

' 

' 

I 

' ' 

11 



VIII 

TRISTEZA E LUTO - A PRAIA DO CAF~ - NA 
FOZ DO R,IO JA V AHtS - ENFIM, EM TERRAS 

CONHECID~AS. 

O DIA 12 de janeiro passou-se sem incidente 
digno de nota. Mas, enquanto o sol nos 

inundava com a profusao de sua luz, urna dolorosa 
e inesperada notícia veiu lanc;ar sobre nossas almas 
um véu de tristeza e de luto. 

E stávan1os com ·pressa - os Ieitores facil
mente o compreenderáo - de atingir nossos pastos 
missionários. Palestrávamos todos a respeito do 
dia provavel da chegada: Falávamos da alegria 
recíproca que teríamos em rever nossos irmáos 
em religiáo. D. Sebastiáo pronunciou por acaso 
o nome do Padre Alberto· V énéri, seu dedicadÓ 
companheiro de desabriga. Um de .nossos , bar
queiros, ouvindo pronunciar este nome, foi dizen
do logo: 

Mas o Padre Véliéri n[o existe mais. 
Deus o chamou ha cerca de tres meses. Achava
me eu nessa época em Concei<;áo, quando cliegou 
a notícia de. qu~ f rei Alberto morrera algun~ dias 

após a sua partida, logo no come<;o da visita apos
tólica (*) . 

D. Tomás, julgando ter ouvido mal, pediu ao 
interlocutor que repetisse o que havia <lito e lhe 
pediu algumas explicac;óes mais. 

(*) O Padre Alberto Vénéri era de origem italiana. Fiz~ra 
seus estudos no Vale-de-Pornpéia e na Escola Apostólica de Fie
sola. Circunstancias independentes de sua vontade nao lhe haviam 
permitido admissao ao número dos aspirantes ~o sacerdócio, m?s, 
sem renunciar a voca<;áo religiosa, pedira a recepc;ao do hábito 
dos Irmaos conversos. Durante bito anos se dedicou aos mais 
humildes trabalhos. 

Foi entao que lhe veiu o desejo de se entregar inteirament~ 
as pobres almas desherdadas, que nao conhecem as luzes da fe. 
Sua vocac;ao para- o apostolado missionário foi tao fervorosa· que 

_se chegou a pertsar em . iniciá-lo nos e·stulos teológicos para o 
levar ao sacerdócio. .... 

Em outubro de 1920, embarcava para o Brasil. Era s~b
diácono. Foi ordenado diácono; depois, no sábado de aleluia de 
1921, foi ordenado sacerdote por D. Domingos, hispo de Porto 
Nacional. A cerimónia realizou-se em Cónceic;ao. Nesta~ longin
quas regióes nunca se havia assistido a táo bela festa. Os cris
taos da zona e até mesmo os índios gostavam de dizer: "E~se 
é dos nossos ". Sim, o Padre V énéri era bem deles, nao só 
pela ordenac;ao sacerdotal, mas principalmente pelo seu zelo e 
dedica<;ao sem limites. 

· D. Sebastiao Tomaz iniciára-o na desobriga, e neste género 
tao especial de apostolado o aluno bem depress~ igualara o mestre .. 
Sua juventude, paciencia e habilidade permitia_m-lhe executar um 
trabalho. muito acima das suas fon;as ~ físicas e da dedica<;áo da 
maior parte dos missionários. . 

A boca da noite, numa fa zenda isolá.da, continua va o seu 
trabalho ensinava catecismo, recita va · com e.auto e rnedita<;ao os · · 
mistério~ do Rosário, e ouvia eíñ confiss.a·o até as duas da ma
drugada. Antes de romper o dia já estava ,de pé, 'para ouvir ainda 
as confissoes daqueles que haviam chegado durant~ as poucas 
horas de repouso, desse repouso a que_ se. entregaya vestido, ~x~en
dido sobre a rede ou num couro de boL Depots das confissoes, 
havia que batizar as crian<;as, aben<;oar os casamentos, celebrar 



Infelizmente, a notícia era verdadeira. O 
Padre V énéri, vencido por urna f ebre que o mi-

a Santa Missa e distribuir a comunhao a assistencia. Pelas 10 
horas, punha-se de viagem, sobre o lombo de um animal, ao sol 
ardente, sendo-lhe necessários 40 a SO quilómetros para chegar 
de tarde a outra fazenda e recomec;ar o mesmo trabalho. A deso
briga durava assim meses e meses, pois a regiáo é imensa e o 
missionário nao pode visitar os cristáos senáo urna vez ao# ano. 

J á havia comec;ado a estac;ao das ch uvas e das tempestades 
quando o Padre Vénéri organizou urna dessas viagens apostólic~s. 
Na véspera da partida, em 19 de outubro de 1925, fora acometido 
pelas febres palúdicas; mas um enérgico medicamento permit~a-
lho prosseguir viagem, atravessar o Araguaia antes de amanheéer 
e exercer seu ministério em Porto Franco, á margem direita do 
río. Pelas 11 horas, depois das primeiras facligas, pos-se nova.
mente a caminho, apesar . da febre e da tempestade iminente; atra
vessou a Barreira inundada nas duas margens, e, molhado até 
aos ossos, andou ainda 40 quilómetros para atingir a estac;ao de • 
parada que se fixara para aqueta tarde. Era já urna imprudencia, 
para este primeiro día de marcha, onde homens e animais sao 
mai.s sensiveis a fadiga. Mas era necessário chegar a todo o custo, 
pois estava sendo esperado e um só dia de atrazo basta para 
desorganizar toda urna viagem apostólica. 

Na tarpe de sábado, 24 de outubro, chegou a urna modesta 
tazenda, a -entrada da grande floresta que separa o pequeno campo 
do río da Cordilheira. A noite foi má e, quando no dia següiñte, 
manházinha cedo, o Padre se quis leva:ntar para ouvir em con
f issáo e celebrar a santa missa, as pernas nao o sustentavam 
mais e foi .obrigado a exteqder-se de novo na rede. Desta ain-da 
poude ouvir a confissao de algumas pessoas presentes. Devia ser 
t:ste o seu último ministério. Logo sobreveiu o delírio, a coma, 
a morte, sim, a morte no seio da floresta, sósinho, longe de seus 
irmáos que o aben~oassem e cantassem a sua cabeceira o Salve 
Regina. O Padre Vénéri náo tinha mais de 36 anos de idade. 
Para o sepultar, faltava tudo, mesmo tábuas pf!ra um caixao e 
um pano para ·O cobrir. Envolvido na rede, foi depositado numa 
cova a berta as pressas sobre urna pequena eminencia, junto a urna 
grande árvore chamada sembahiba, que se avista de muito longe. 
Nao se poderá dizer que é essa a vida e a morte de um mis
sionário? 
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nava havia muito tempo, acabava de tombar, 
muito jovem ainda, no campo de batalha do apos
tolado e deixava na Missáo um vácuo dificil de 
preencher. 

Rezamos um ter<;o pelo eterno repouso de 
sua alma, e no silencio consternado, en1 que me
ditamos sobre tao doloroso aconteci1nento, pedi
n1os a Deus que tivesse piedade de nós e se 
dignasse mandar operários pára a sua vinha. 

' 

Ao cair a rtoite, atingimos urna praia mag-
nífica, chamada Praia do Café. . . E atizada por 
quem? Pelo próprio D. Sebastiáo que, numa das 
suas explora<;oes rio acima, a procura dos J avahés, 
chegara até este ponto. Premido pelas circuns
tancias, vira-se obrigado a ayripiar caminho. 
Nesta praia fizera café e o simples incidente bas
tar.a para dar ao logar um nome que o designav·a 
de modo preciso, ·mas qtie para nós só devia ter 
o se11tido de urna recorda<;ao. · 

Depois de havermos tocado terra, fizemos 
descero fogo sagrado. Os barqueiros dispersam
se a procura de lenha seca. Mas a praia é tao 
extensa e tao bela que todos voltam quasi de 1na0s 

• 
vazias. Apenas .algumas raizes secas, destroc;os 
da inunda<;áo, precisamente o necessário para co
zinhar urna magra ceia e conservar o fogo sagrado 
até ao dia seguinte. 

A noite anuncia-se semelhante ao dia, bela, , 
muito bela. . . Extendemo-nos .sobre um leito de 
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areia, e adormecemos contando as estrelas no fir
mamento, depois de havermos meditado, do fundo 
de nosso c0rac;áo, no Coeli enarrant gloriam Dei 
do Salmista. 

Ao apontar odia, desperta1nos os barqueiros, 
que dormiam a sono solto. . 

A caminho ! . . . E o café da manha? ... 
Sem dúvida que o delicioso pb negro se acha lá. 
Água certan1ente nao falta. Mas o fogo está re-. 
duzido a um pequen o ti<;ao, que morre por falta 
de alimento. T ocar nele seria extihguir a n1echa 
que ainda fumega. Ternos que nos resolver a 

• • • partir em JeJum ... 
Ao sair da ilha de areia, o piloto encarregado 

de zelar pelo f ogo, 'como urna V es tal antiga, acom
panha o barranco. A Providéncia intervem as 
mil maravilhas. Urna árvore morta inclina os 
ramos secos sobre a margem. De passagem, o 
piloto quebra um ramo, esmigalhamos urna parte 
e démo-la de pasto ao ti<;áo moribundo. Logo 
sobe urna bela chama .. , Deus se ja louvado ! 
Peló nJenos te remos f ogo pp,ra preparar a próxin1a 
refei<;ao. 

As 8 horas, avistamo~ a n1argem direita un1a 
barreira, 'que as notas de D. Sebastiao davam 
como sen do a da foz do rio J avahés. A barreira 
é um grande· talude a pique, sobranceiro ao rio. 
Nao ha florestas nas 1nargens. As grandes águas 
minaram-nas e arrebataram-nas. E a planície 

' 
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com seu imenso tapete de esmeralda. Rio acima 
<leste claro, lanc;a-se no Araguaia o rio Javahés. 

Este rio tem um percurso de cerca de 500 
quiló1netros e desee com um volume de água con
sideravel. Acampados ao encentro das ág11as e 
cedendo mais a necessidade do que a qualquer 
idéia desportiva ou turística, procuramos ofere
cer-nos urna partida de pesca. Mas a hora nao 
é propícia e ternos a triste .serte dos nossos pes
cadores citadinos de Fran<;a, que partem pela 
n1anha com todos os a1)etrechos de pesca, sonhan .. 
do' en1 carpas, trt1tas e solhas, e regressam a tarde 
sem o menor cado2. 

A comparac;ao, no entanto, claudica por um 
certo lado: nossos pescadores franceses teeip pelo 
menos alguma coisa a por entre dentes, ao passo 
que · nós, pobres missionarios, te1nos que nos con
tentar com urna chícara de café. . . e apertar o 
cinto pelo menos um furo. 

M .,. . ' A" d 1 · as, pac1enc1a.. .. . 1n a a gumas rema-
das .. -: 

\ 

Ao cair a noite, abicamos nun1a baía e 
ceatnos tom a mesma abundancia· que presidira . ' 

o nos.so almoc;o de pela manhá. · 

No día seguinte, 13 de janeiro, chegamos 
pelas nove horas 'a foz do Riozinho. Estamos 
agora em terras conhecidas. Ha muito ten1po que 
D. Domingos, atraido pela beleza des te peda50 de 
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terra que por muitas vezes explorou, pensa em 
construir ali urna ca pela. 

Nao muito longe, no J\ifirador, habita urna 
família pobre, mas muito dedicada. Um pouco 
mais adiante, em Mato Verde, ternos vários lares 
cristaos, mais abastados e mais dedicados ainda. 
Como esta últin1a aldeola é bastante af astada do 
rio, paramos um instante em Mirador , para pedir 
a um mo<;o que f os se levar a mato Verde, vinte 
quilómetrós mais Ionge, a notícia de nossa che
gada. Sela-se um cavalo a toda a pressa, monta.
se mais lestamente ainda, e o cavaleiro parte a 
todo o galope. 

As 2 da tarde, atracávamos nossa canoa ao 
porto de 1\1ato Verde. Era o ponto marcado para 
a separa<;ao e as despedidas. 
, Enquanto D. Sebastiao· continuaria a viagem 
por agua até Conceic;ao, sempre na direcc;ao do 
norte, D. Domingos e eu cortaríamos para Porto 
Nacional, na direc<;ao do nascente. . 

Tínhamos que separar as bagagens, aliás re
duzidas a mais simples expressao. Alguns minu
tos de esf orc;o e tu do f oi depositado na margen1. . · · 
Nao eram ·bem 3 horas. 

' 

IX 

SóSINHO NO :BARRANCO - UMA VISITA IMPOR
TUNA - REGRESSO DE D. SEBASTIAO - A SE

PARA<;AO - NOVO LUTO. 

, 

Q UEM quer ir a Mato Verde? -· grita D. 
Domingos, a quem con1petia organizar 

nossa caravana para alcan<;ar Porto Nacional. 

- Eu - responde D. Sebastiao,. que preci-. ,.., 
sava renovar as prov1soes. 

- E eu !. . . E eu !. . . E eu tambem !. .. 
- exclamam por sua vez barqueiros. e piloto, que 
nada tinham . que fazer em _Mato Verde se nao 
dar-s~ canta dos recursos comestiveis de que dis-. ' . 
punha essa boa gente, que com certeza ter1a p1e-
dade deles e lhes encheria nos estómagos os vazios 
feitos por dez días de priva<;ao. _ 

Dona Sabina e seus barqueiros decidiriam 
' . 

prosseguir viagem. Antes · de nos separarmos, 
exprimímos:..lhe todo o nosso reconhecimento pelo 
socorro verdadeiramente providencial que nos 
tinham prestado, e prometemos ... lhe um logar es
pecial em nossa lembran<;a e em nossas orac;oes. 

A caminho, pois, de Mato Verde! 
\ 



~ 
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Todos partem, D. Carrérot a frente, a batir..:a 
suspensa até aos joelhos. D. Tomaz segue-o no 
mesmo estado. Os barqueiros váo atrás, pelo ca
minho estreito. A distancia a percorrer é de uns 
dez quilómetros. Chegarao a boca da noite. 

Fico só - ordenanc;a in1provisado, sem outra 
arma senao u1na velha faca de cozinha salva do 
naufrágio, montando guarda as caixas, cujo con
tinente valia mais que o conteudo. Sentado nu1na 
delas, rezo o n1eu terc;o. O silencio é impres
sionante - impressionánte quasi de meter n1edo. 

Por detrás de mim, a larga fita suja do 
Araguaia, cheio até em cini~. Diante de mim, a 
planície solitária, apertada entre ourelas negras 
que bordam dois grandes lagos. A esquerda, 
restos de um cemitério em que repousam os des
pojos de urna fatnília crista, massacrada pelos . 
Carajás. A direita, um canal estreito, mas pro
fundo, que liga o lago ao ria transbordan te. 

O sol acabara de desanarecer no horizonte 
.L 

quando, pelo mesmo caminho que haviam tomado 
os prelados e sua comitiva, vejo que se dirigem 

. ·a mim do is fantasmas., · 
Seria1n dois barqueiros · regres~ando de 1\.fa..: 

to Verde? Seriam. · .. ? 
Mq.s as f,armas já se precisavam e reconheei 

tratar-se de um casal carajá, que se dirigía ao 
acampa1nento, o marido armado com seu pesado 
cacete - a ma<;a , a mulher carregando aos 
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hombros um enorme cesto preso a testa pela asa, 
segundo se usa nesta tribu. 

Souberam certamente de nossa chegada, 
pensei eu de mim para comigo, e veem ver se 
podem ganhar de nós algum presente. 

- Boa tarde, Papai Grande! ... 
- Boa tarde, compadre . . . Boa tarde, co-

madre! ... 
Devo dizer aqui, entre parentesis, que no 

Brasil, mesmo no meio dos íridios, este título de 
compadre ou de comadre significa o mais alto 
grau de parentesco, de estima, de confian<;a que 

. . . 
se possa 1mag~nar. 

- Estamos com muita fome, Papai Grande. 
- E eu tambem, compadre, mas nao ha 

nada que comer. 
Como nao parecessem acreditar em tao 

completa privac;ao, procurei explicar-lhes que ha:
víamos naufragado e que por isso tínhamos per
dido tudo . 

__:_ 11as que ha entao nes.sa caixa? 
- Várias coisas que nao inter~ssam nem se 

comem . . 
- E 1naquela? · ·' 
- O que ha ali está tud0 deteriorado pela 

, 
agua. . 

- E naquela acolá? e naquel' outra? 
O homem bate como seu cacete em cada un1a 

das caixas, sem perdoar urna só. Esfor~o-me por 
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lhe responder tao evasivamente quanto possivel, 
evitando assinalar um con~eudo que excitasse o 
apetite do Carajá, e acrescentando, para encurtar 
razoes, que as chaves nao estavam comigo, que 
D. Sebastiao as tinha levado, etc., etc. 

O Carajá e sua mulher trocavam impressoes 
em linguagem ininteligivel para mim. Deixei-os 
conversando e afastei-me um momento para n1e 
abastecer de lenha seca. Depois voltei e prendí 
a rede a dois troncos de árvore. 

O casal carajá foi alapardar-se a un1 canto. 
Caía a noite. Ardía o fogo. A claridade da lua 
atentava com os olhos nos meus pobres Índios. 
Por fim, vencido pela fadiga, adormecí nos bra
~os de Deus. 

. . . Antes da madrugada já esta va acordado. 
N em missa nem breviário. Sentado na rede, 
pus-me a rezar o ter<;o. 

Os Carajás voltam a carga. Nao podem com
preender que a minha única alimenta<;ao para o 
momento seja cumprir a vontade de meu Pai, que 
está nos céus ... 

A custa de gestos, no logar da: lógica, chego 
a convencer meus importunos Carajás de que nao 
tenho absolutamente nada para Ihes of erecer. De 
boa ou de má vontade, parece que se resignam e 
retoman1 o ~aminho de sua aldeia. 

Eis-n1e de novo sósinho, inteiramente ~ó, 
neste recanto solitário, consolando-me com o peu-

• 

samento de que ma,is vale estar s6 do que mal 
acompanhado ! 

O sol incendeia o horizonte. Os passarinhos 
esvoac;am e cantam alegremente a sua prin1eira 
orac;ao da manha. Os papagaios, P.~iquitos, ara
ras passam aos casais ou em leg1oes cerradas, 
Ian<;ando aos ares seus gritos estridentes, ei:i 
busca de alimento pelas florestas povoadas de mil 
espécies de coqueiros. Sobre todos os pontos do 
lago, peixes de todos os, tamanhos saltam fora 
d'água, correndo uns atras dos outros. Os cama
leoes deixam-se cair, como pesos mortos, do alto 
das árvóres, mergulhando na águ~, sobem a su; 
perf ície e, depois des te banho matinal, partem a 
procura de um raio de sol q.u~, aquecendo-os, 11:_es 
dará todas as cores do arco-1r1s. Os lagartos vao 
e voltam olham-me como a um animal curioso e, 

' . 
parecendo-lhes que nao sou mau, aprox1mam-se 
ao alcance de minha mao. Jogo-Ihes moscas, que 
eles devoram como se fossem seu primeiro almo-

• <;o : estamos amigos. 
Achava-me assim absorto. nas belezas selva

gens da natureza, cantando ªº ·criad~r o canti~o 
do Livro de Daniel, quando no hor1zoi:~e veJO 
apontar urna caravana. Era D. Sebast1ao To
maz que voltava com todo o pessoal. 

'Nosso acampamento animou-se de' novo. 
Preparamos o almo~o. Separaram-se as . baga

·gens. D. Tomaz embarcou as suas na canoa~ 

... 



Depois . . . urna despedida bem fraternal por 
longo tempo, talvez para sempre. 

· D. Tomaz calculara poder cobrir em quatro 
dias os 500 quilómetros que áinda o separavam ·de 
Concei<;ao. Os barqueiros estavam . munidos 
agora de combustivel. Os remos batiam na água 
com um ritmo acelerado. A canoa deslisava rá
pida pelas ondas do rio. 

Menos de cem horas após a noss.a separa<;ao, 
os viajantes chegavam ao porto. Que alegria 
para a popula<;ao, . sobretudo para os Padres, ·em 
recebere1n o novo Prelaqo ! Que alegria tambem 
para D. Sebastiao em rever seus amados irmaos, 
as Irmas tao dedicadas, e todo o rebanho dos setis 
f ieis cristaos ! 

Ai ! A recep<;ao f oi a mais simples possivel. 
Tendo-se espalhado na cidade a notícia da chega
da do barco, a popula<;ao acorreu de todas as par
tes. As Irmas Dominicanas estavam presente~. 
Mas nao se achava um Padre ... 

D. Tomaz sente imediatamente urna espécie 
de vazio. "Es tao na desobriga" - pensa. Que 
vao todos para a igreja. No caminho, parece-lhe 
ler no rosto das Irmas urna impressao de tristeza. 
A ventura urna perguntá: . 

- Minhas Irmas, gue houve de novo? As · 
sras. estao de aspeto tao triste. ·. . · 

- Sim, excelencia, - respondem-lhe - es
tamos tristes, muito tristes. Estamos ainda sob 

a impressao da perda cruel que o nosso convento 
acaba de sof rer, na pessoa do Padre Bigorre. 

- Como? ! O Padre Bigorre morreu? ! ... 
- Sim, excelencia, o Padre Bigorre f alece u 

ha tres dias, e o Padre Blatgé está muito mal. Eis 
por que nao ha aqui um Padre para receber v. 
exc. 

D. Sebastiao, aterrado com esta notícia, con-
tenta-se em erguer os olhos ao céu, dizendo: "Se

. ja fcita a santa vontade de Deus". 
Sin1 Deus achara bom dar antes do tempo 

' - para empregar a linguagern hun1ana - a re-:-
·compensá. eterna ao infatigavel trabalhador ~1:e . 
era . o Padre Bigorre, e tambero encerrar a ser1é 
de priva<;óes e de sofrimentos da viagem de D. 
Tomaz, con1 um luto que o feria . no mais íntimo 
da alma. 

Depois, ouvi dizer que o venerando prelado 
chegara a Concei~ao tao fatigado da viagem, tao 
impressionado com estes lutos i!llprevistos, que 
durante perto de um mes f .oi acometido todas as 
noites por pesadelos, durante os quais os naufrá
gios, as mortes, as mais dramátícas peripécias se 
acumulavam na incoerencia de sonhos terrifican
tes. :rvias, grac;as a Deus que , nao tardo? ~- r~
~obrar for~as e denodo. Reto~ou .sua vida at1 .. 
va de missioná:rio corre montes .e yates, atravessa ' . 
rios vara florestas, sen1pre par~ · se entregar 1n-
teir~mente as almas que a Providencia divina lhe 
confiou. 





Aldeio"la carajá, na praia de Concei9áo do Araguaia 

Crw9áo domestica da aldeiola 

I 

TERC1EIRA PARTE 

Através do pantanal 
inundado 
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1 

PARA MATO VERDE - ORGANIZA<;AO DA CA
RAVANA - NAO HA CAMINHO - NOSSOS COM
PANHEIROS DE VIAGEM - UMA PARTIDA DE 

PESCA NUM BELO LAGO. 

, . 

e Ol\1 D. Sebastiao Tomaz viera de 1\1ato Verde 
urna pequena caravana, composta de dois 

domésticos e urna crianc;a. Tocavam a sua frente 
tres animais, destinados, um a servir-me de mon
taría, e os dois outros ao transporte da carga. 
Suspendemos as caixas, montei ·e partin1os. 

Mal tínhamos andado dois quilómetros, u1n 
dos animais de carga, por um motivo ou por ou
tro, e talvez mesmo sem motivo, tomou o freio nos 
dentes e, numa correría desenfreada através dos 
campos, jogou a carga em terra, pos-se a dar ter
riveis coi ces nas caixas, que f icaram suspensas 
dos arreios, e pulou com9 um pos ses so até ficar 
inteiraniente libertado de tudo quatlto . lhe pesava 
nos lombos. 

Deixei os empregados reunirem todos os 
destro<;os e com ·a crianc;a me dirigi a Mato Ver
de, aonde chegamos as . 4 horas da tarde. 

Essa boa gente me recebeu como ha via rece
bido D. Domingos algumas horas antes : com um 
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profundo respeito entrem~ado d~ maior simplici
dade e da cordialidade mais franca. Foi logo 
posta a mesa e nos serviram urna abundante ceia ' 
para compensar nos so f or<;ado e prolono-ado je-
jum da Ilha Bananal. t> 

A noite nao vinha longe. O pessoal da vi
zi1:h_an<;a, j á a visado da nóssa presen<;a em alguns 
quilometros ao redor, chegou de vários lados. \ri- · 
nham a presentar -suas homenagens a D. Carrérot 
e assistir as ora<;5es da tarde. . 

· Rapidamente se ergue um altar. Recitamos 
.o ter<;o. D. Carrérot dirige aos assistentes algu
mas palavras de edifica<;ao. Diz-lhes de quanto 
nos pesa nao podermos celebrar os santos Misté
rios, para lhes ministrar a santa comunhao. Con
vida-os a supíirem-na por meio de urna fervo
rosa comunhao espiritual, preparada por urna boa· 
confissao. !mediatamente quasi todas as pessoas 
presentes se confessam ... 

Durante os oito dias que fornes abrigados a 
passar en1 Mato Verde, organizando nossa con
du<;ao, ~ouve terc:;o todas as manhas, em vez da 
santa n'llssa, e tambe1n a tarde com instruc;5es e 
conf iss5es. ' 

Atingia o .cúmulo a feli~idade destes bons , 
cristaos. Vários deles _ aptoveitaram1 a oportuni
dade para se confessarem duas e até tres vezes. 

... N ossa re(iuzida tropa, composta de qua- ' 
tro cavalos de séla e quatro de carga, está toda 
em ordem. Os empregados a postos. Apresen-
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tamos nossos comovidos agradecimentos a essas 
boas. f a:nílias que i:os concedera:m tao generosa 
hosp1tahdade, e partimos rumo a Porto Nacional. 

No calendário podia-se ler: 25 de janeiro 
conversao de S. Paulo. ' 

Pedimos ao grande apóstolo o zelo pelas a1-
n:as, s?plicando-lhe ainda assim que nao . permi
t1sse f ossemos derrubados do animal durante a 
viagem, como S. Paulo o foi na estrada de Da
masco. 

Nao ternos ilus5es quanto as dif iculdades que 
nos aguardam. Achámo-nos · na ·esta<;áo. das 
grandes chuvas, e neste ano sao elas e;x:cepcionais. 
Cada fio d'água torna-se um córrégo, cada cór
rego transforma-se num rio, e ~ada rio num bra<;o 
de mar. -

Mas ternos conf ian<;a n~ protec;ao da Divina 
Providencia e da Santíssima Virgem. Tambem 
ternos conf ian<;a na habilidade dos nossos cama
radas, que sao habeis nadadores; em nossas gra
c;as de estado ; em nossa resistencia de velhos mis
sionários, que é ainda aumentada pela experien
cia das últimas prova<;oes. 

O. ponto terminal da viageni · f ica justamente 
." a leste. Mas apres~nta-se este problema: que ca

minho ·vamos nós tomar? Porque, afinal, verda- . ,,,,.~;··~·: 
deiros caminhos nao existem. Só ha atalhos que 
se dissimulam sob o capim ou em po<;as d' água, 
que se espregui<;am em zigues-zagues, trilhados, 

. · quer pelos raros habitantes do logar, que vao e 
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vem de urna casa para outra, quer pelos animais, 
que correm de campo em campo, de fonte em 
fonte, quer pelas feras, que pulam de urna mata 
para outra. Só olhos exercitados e conhecedores 
da regiao podem reconhecer, nestes cruzamentos 
de linhas mal trac;adas, qual o caminho que com 
enfase se denomina aqui "estrada real". 

Porque caminhos certos e caminhos retos é . ,., . 
co1sa que nao existe por estas bandas. 

Os moradores nao teem pressa. F azerem 
urna volta de vários quilómetros num dia de via
gem só para terem o prazer de cumprimentar um 
compadre ou tomar urna chícara de café, se o ha 
nao te~ importancia. ' 

Ao partir, abrem-se <liante de nós dois ca
i:ninhos, duas curvas bem acentuadas, que irao 
JUntar-se de novo cincoenta quilómetros adiante. 
A esquerda, o caminho mais curto. Mas é iriutil 

• l 

pensar em · seguir por· ele. Tres quilometros · 
adiante passa o rio do Coco, que, engrossado pe
!as chuvas torrenciais <lestes últimos tempos, 
inunda a planície. Dobramos a direita e vamos 
aguentar um desvio de mais de vinte quilómetros 
·p::i-ra evita;, os transbordamentos de um pequeno 
rio, que ahas vamos encontrar mais adiante e que 
havemos de subir até quasi a sua nascente·, nuin 
percurso de mais de cem quilómetros. -

O primeiro dia de viagem passou-se sem inci
dentes de maior. A 4' horas de Mato Verde en-

' contramos ~m lago ou, antes, um canal de escoa-

, 
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mento de um grande lago. Se nesta regiáo os 
verdadeiros caminhos sao raros, mais raras aind1 
as pon tes lanc;adas sobre um curso d' água. Se 
urna existe, por milagr~, f oi a boa Providencia 
que a pos no caminho, jogando de uma margeni 
a outra urna árvore gigantesca ton1bada pelas 
, 
aguas. 

O canal era profundo, mas o pessoal de Mato 
Verde tivera a delicadeza de mandar vir de Ionge 
uma pequenina canoa, que transferiu pachorren
tamente pessoal e bagagens. 

- E quando nao ha canoa - pergúntar-,me~. 
ao - como se ha de passar de urna margem para 
a outra? • 

A resposta será dada no correr desta narra
c;ao, quando, achando-nos a brac;os com rios en
grossados pelas chuvas, tivermos de passar se1n 
barco e sem remos. 

Montamos de novo a cavalo e, cobrifldo no 
meio de vastas planícies urna distancia de cerca de 
10 quilómetros, chegamos ao cair da noite a un1a 
pequena fazenda isolada, termo da nossa primeira 
etapa. 

' 
Enquanto os camaradas preparam a ceia, re-

zamos o ter<;o em comum. 
'.Esqueéi-me de apresentar aos· leitores os 

companheiros de viagem. Permitido n1e seja 
que os f a<;a travar conhecin1ento com eles. 

O mais jovem é o chef e. Chama-se Pací fi
co. E' casado e conta 28 anos de idade. E' alto, 

' 
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esbelto, moreno. Tem o olhar penetrante, o cor
po agil, o bra<;o leve ... ~ e o pé tambem. E' um 
grande ca<;ador e u1n nadador consumado; nao 
tardará a ser um camarada de prin1eira ordem. 
O segundo chama-se Claudio. Pode ter uns 35 
anos . . E' casado ha apenas .alguns dias. E' baixo 
e gordo. J\f eio-sangue índio. Nao tem talvez a 
agilidade do primeiro, mas vale-q pela valentia e 
resistencia. 

... 26 de janeiro foi u1n dia de repouso íor
<;ado. Pacífico, sen1 dúvida mal servido pelo ani
mal que lhe cotibera; pediu a D. Domingos licen
r;a para ir á procura de um outroJ que devia estar 
pastando por ali perto. Foi feliz em suas inves
tiga<;oes. Ao meio dia, o animal tinha sido en
contrado e trazido. 

Claudio, aproveitando esta .parada, saiu com 
o dono da casa, que nada tinha para se comer e 
portanto nada para nos oferecer, e tratou de ir 
pescar a margem do lago vizinho, chamado La
g9a Bonita, belo ~ago, sim, tanto pela sua exten
sáo, pois mede vários quilómetros ao redor, como 
tambem pela calma e limpidez -de suas águas. Mas 
belo, sobretudo, dessa -beleza~ prática, que faz dele 
'um resrvatório de pei:xes . de todas as qualidades 
e ta1nanhos - 'um reservatório inesgotavel para · 
os habitantes da vizinhan<;a, para os anf íbios que 
se aliinentam de peixes, e mesmo para a on<;a, cu
jos gastos sao os do gato, e para a' qual um peí-

LÁ LoNG.E, 

xinho a toa, grande ou pequeno, é o prato pre
dileto. 

Ein poucos instantes, nossos dois pescadores 
está o com o balaio cheio. pe vol ta a f azenda, a 
dona da casa com suas duas filhas abre os peixes, 
esvazia-os e lava-os. Enche-se com eles urna 
grande panela que se púe em fogo acelerado. De
pois, serve-se tudo num prato, bem polvilhado com 
urna camada de pimenta malagueta. E' urna coi
sa capaz de quebrar as maxilas e perfur~r os in
testinos. 

Servímo-nos modestamente, com certa ceri
monia. l\1as os nossos homens · comportam-se 
mais desabridamente. ·servem-se a vontade, vol
tam a carga, e pela terceira .vez ainda, se bem 
que, alguns .instantes após a ref ei<;ao, Claudia 
acuse fortes cólicas ... 

No dia seguinte, achando-se o nosso doente 
em condi<;oes de viajar, partimos cedo. A ch uva 
cai, mas avan<;amos assim mesm~. A viagem 
anuncia-se penosa. Claudio torce-se no . selim. 
As cólicas voltaram. Que fazer? . Casa é cois~ 
que nao ha:~ 

A tarde, paramos a margem de um pequeno 
.. curso d' água. , Levantamos a tenda. Antes de 
mais nada, alojamos nela o nosso doente, e depois 
nos extendemos a um canto, pedindo aos nossos 
bons .anjos da guarda que nos libertassem das co
bras que rastejam, dos mosquitos que voam, das 
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onc;as que andam por aí, prontas a abocanhar a . . 
pr1me1ra presa. 

As serpentes e as onc;as deixam-nos em paz. 
Mas os mosquitos ! ... 

Ao amanhecer, Pacifico junta os animais en
quanto Claudia pr~para urna chícara de café. 

Tomamos o caminho de S. Bento, urna boa 
f azenda que constitue o marco de · nossa terceira 
etapa. Patinamos na água durante urna boa 
parte do dia. . o liquido lamacento sobe as vezes 
até aos joelhos do animal, que, nao vendo por on
de anda, mete ?s pés e;n huracos, falsei.a os pas
sos, af un da ate aos pettos e nos proporciona um 
banho que nada tem de atraen te nem de benéfico 
pa~a a saúde. O melhor neste caso é tirar meias 
e sapatos, e por os pés nús nos estribos, como fa-
zem os camaradas. 

A tarde, pelas duas horas, avistamos a fa
zenda de S. Bento. Em meia hora, estaremos 
lá ... 

! 
• f 

) • 

II 

COMO SE "FAZ A PELOTA" - A FAZENDA DE S. 
BENTO - UMA PASSAGEM DIFICIL - SEMPRE 

OS MOSQUITOS. 

\ 

S IM,. com a condi<;ao ·de que náo haja impre-
visto. . 

Ora, no vale corre um riacho, o "S. Bento", 
o qual, recalcado pelo rio do Coco, torna-se um 
verdadeiro lago de cerca de cem metros de lar-
gura. ., 

r Dirigimos as montarías para urna pequena 
ilha que emerge, of erecendo espac;o bastante para 
·nela deixarmos nossas bagagens. Os camaradas 
passam a nado, em primeiro logar, levando con
sigo os animais através de um verdadeiro corre

- dor, como que talhado na espessura da mata. De-
pois voltam, f azem a pelota e levam a outra mar-

• • , gem urna pr1me1ra carga. 
,, / Se os leitores ~ passara1n os olhos pelo li;
vro "Femilles de route", "Guia de maycha", do 
Padre Tapie, sabem em que consiste este traba
lho: "fazer a pelota". Para _os que o ignoram, 
vamos tentar aqui urna explicac;ao. 

Toma-se o melhor cauro de boi que cobre as 
cargas. E' atravessado nas extremidades por uns 
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cincoenta f urosinhos. Exténde-se por terra. No 
meio colocam-se as caixas da carga, e em ciina a 
albarda; ao lado, disp5em-se diferentes accessó
rios. Toma-se em seguida un1a corda de rede, 
que mede cerca de seis metros de comprimento. 
'Passa-se nurn dos orifícios, depois no outro do 
lado oposto, e ligam-se assim as extremidades do 
couro sobre a carga. Cose-se de um lado e de 
outro, até que o couro, inteiramente dobrado, te
nha tomado a forma de um novelo ou pelota, que 
se faz deslisar suavemente pela água. A pelota 
nada como urna ver<ladeira .rolha, nao tendo mais 
que uns centímetros de calado. Mas, cuidado! 
que' por um nada pode virar. Os nosso~ cama
radas, por isso mesmo, sempre costumam tratá
.Ja com o máximo de cuidado e delicadeza. 

Pacífico toma a segunda corda da rede, 
. prende-a a pelota, póe nos dentes a outra extre
midade, e atira-se a água. Ao mesmo tempo que 
nada, vai puxando, enquanto Claudia, que faz ou
tro tanto, nada com urna máo e coma outra man
tem ·o equilíbrio. 

' 
Chegamos a salvo, os nadadores retiram as 

bagagens. Enchem de novo o novelo otf pelota, . 
,,,,, • 1 • , ,,.,, 

nao ma1s com as c_atxas, que nao teem., mas com 
ramagens, e recomec;am a ·manobra. 

Da nossa ilha assistimqs a primeira traves
sia e aproveitamos essa ocasiáo para nos aliviar
mos da túnica e nos . prepararmos para urna brus-
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_. ca mudan~a de temperatura, que nao se, f ará de
morar. 

Os camaradas fazem a segunda pelota, de
pois a terceira. Ajudámo-los nisso. Deixamos 
na canoa improvisada nossos últimos hábitos e 
mergulhamos atrás dos nossos companheiros. 
Bom ou mau nadador, nao ha perigo para o mo
mento. O que é preciso é passar, de qualquer 
jeito. 

. Como j á ti ve ocasiao de dizer, a passagem é 
urna espécie , de corredor ladeado de grandes ár ... 1 

~ores,. · Quem quer que s~ sinta desfalecer só 
tem que se segurar a um ramo, até rer:uperar a 
respirac;áo e a coragem. Mas un1 bocadinho de 
amor próprio anda por toda a parte, mesmo pelos 
charcos das florestas virgens. Cada um de nós 
faz questáo fechada de atravessar de urna só vez 
este trecho de água. D. Don1ing.os vai a frente . 
Eu o sigo a pouca distancia. Chegamos a outra 

1 

margem ofegantes e transidos de frie, pois a 
agua está literalmente gelada~ 

Anoitece quando baterpos á porta da f azen
da de S. Bento. O pessoal das imedia~óes vem
nos~, curhprimentar. Aproveitamos o ens~jo pa¡:a 
a . rez~ do ter~o e para ouvir alguns . em conf issáo. 

:No dia ·Seguinte, cedo, já .. esperamos os ani
mais. Eles acompanharam durante a noite os , 
animais da fazenda e se dispersaram pelos ca1n
pos vizinhos. Isto quer· dizer que só partiremos 
depois do almo~o, quando já h~víamos fixado o 
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termo de nossa quarta etapa para as margens do 
rio Surubim, que dizem nqs vai dar panos para 
manga . . . Más notícias ! 

Pelas 10 horas, montamos de novo a cavalo. 
Choveu toda a noite. ©s caminhos estáo inun
dados. A vanc;amos penosamente. 

Pelas 4 da tarde, chegamos a urna insignifi
cante iminencia, de onde testemunhamos um facto 
o seu tanto desanimador. 

Antes dó r.io Surubim, que nao estava a mais 
de tres quilómetros, o caminho teria que passar por 
doís regatos, com nao mais de alguns metros de 
l~rgura, distantes um do outro pelo menos · meio 
quilómetro. Repelidos em parte pelo rio do Co
co, e engrossados pelas chuvas abundantes da 
noite, os dois riosinhos nao tinham mais que um 
mesmo Ieito, e dormiam debaixo de urna mesma 
coberta, feita de um só Ienc;ol d'água. Apenas de 
onde a onde emergiam algumas cristas ,alguns tu
fos de arbustos. 

, Era tarde. Inutil pensar na travessia. Só 
tinhamos urna coisa a f azer : levantar nossa ten da 
neste pequeno Tabor ( ?) e preparármo-nos para 
as duras manobras _do dia s~guinte. ; · 

Se simples regatos apresentavam estas difi
culdades, em que condic;oes penosas nao nos acha
ríamos cem passos mais longe, diante do rio Su
rubim? Felizmente que a noite se passou sem 
pesadelos. Bastam as dif iculdades de cada dia. 

LÁ LONGE, NO ARAGUAIA 

· Náo ha necessidade de lhes acrescentar os terro
res da noite. 

Bem repousados, reavigorados pela ora<;áo da 
manha, fortificados por urna boa chícara de café , . 
quente, preparamo-nos para recome~ar nossa v1a-
gem, verdadeira viagem de anf íbios. N ossa tro
pa estava a frente, com Pacífico segur.ando nos 
dentes a extremidade da corda, que serve de ar
riata ao primeiro .animal, o que <leve ser guia de 
todos os demais. (:!audio fecha o g.rupo, estimu
lando a tropa, gritando e jogando água aos que 
quere1n olhar para trás. Marcha assim mesmo, 
apesar do que está sofrendo. E quem sabe se um 
banho de meio diana água fria nao lhe refrescará 
os intestinos e náo acabará por lhe restituir a 
saude inteiramente? Para o animar, louvámos
lhe o sistema Kneipp. Basta dizer-lhe, como 
último argumento, que Kneipp é um sacerdote e 
loo-o sente urna cega confian~a ·ero seu sistema. 

b • • 
E chega a acrescentar mahc1osamente: 

- Quando Deus quer, água é remédio. . . ' . Da beirada do charco ass1st1mos a travess1a. 
A tropa avan~a lentamente. . Os anim~is afun
dam, ora até aos joelhos, ora até aos pe1tos. Em 
muitos pontos, a água sobe até ao rabicho. Em 
outi.os, ·· porém, mal cobre o travadouro. 

De' repente, Pacífico mergulha e desaparece. 
Depois dele, mergulha. e d~saparece o animal que 
o conduz. E em seguida e a: vez da caravana u~-

.. ' ¡ 

teira. . _ . __ : . ._ -~ 1S --: ~ n ~: "' 
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Acabam de achar o leito do rio. . . Feliz
mente, todos reaparecem, dentro em pouco, do 
lado de lá do rio. Durante algumas centenas de 
metros, é a repeti<;áo da mesma história, até que, 
num último mergulho, tenha a tropa transppsto 
o último regato. Depois ganha terra firme, on
de nossas montarias, sem perderem tempo, se 
poem a pastar, no capim das imedia<;oes. 

Voltam os camaradas. Nao menos de urna 
hora foi necessária para efectuar esta · primeira 
ida e volta. 

Preparámo-nos para Í<\zer a primeira pelota 
quando Claudío nos avisa de que está sendo aco
metido por novas dores nos intestinos e se sente 
sem f or<;as para qualquer trabalho. Obrigámo
]o a ex.,tender-se num couro de boi e repousar, 
pelo menos um pouco. Vamos pessoalmente aju
dar Pacífico a passar as cargas de urna margem 
para outra. Nao faziamos com isso senao ga
nhar tempo e aumentar em algumas horas o' nosso 
papel de anf íbio. 

Fizemos, pois, a pelota e, para nadarmos . 
com mais fácilidade, imitamos sem respeito hu
rnano o costume primítivo e ,uniforme dos Cara- . 
jás. Lan«,;ámo-nos a água e pusémo..:nos ' a em- , 
purrar a pelota para a frente. 

E' entao que come<;a para pós um verdadeiro 
suplício de martir, que nos crucifica lentamente, 
devagarinho, dos pés a cabe<;a. 

E1n Concei9áo. Partin.do clepois da visita ao Bispo Prelado. 
( Javaé) 

Os mesm os, deixando o porto para a longingua Ilha Bananal 



Hum o a E'.\posi[..·án Missio11ária de Slio Po11lo 

V ista aérea de ~farahám 
Local do fi1turo '·Colegio de lrmás" 

• V ou explicar em duas pala vras. 
A planta dos pés sof re, porque~ habituada a 

viver em confortaveis sapatos que a protegem, 
tem delicadezas que nao se prestam de modo al
gum as circunstancias em que por necessid.ade nos 
achamos. Se dá numa pedra, numa raiz, num 
espinho - e é isso que por toda a parte se en- · 

"' contra - · sente-se e protesta. 
As pernas sof rem, porque, habituadas a vi

ver em grandes polainas, ~stofadas de. boas meias, 
sao mais sensiveis as menores arranhaduras pro
duzidas pelos pequenos ramos dissimulados de
baixo d' água e sobretudo pelas f olhas aceradas 
das palmeiras miudas. 

1"'udo isso nada é ainda e111 comparac;áo com 
o suplício que infligem a parte superior da nossa 
pessoa legi6es e mais legioes de mosquitos, que 
se abatem sobre nós e nos mordem com f úria. 
Pacífico, com sua cor amorenada, (:}. pe~e meio-cur
tida e um suor acre-forte, é menos perseguido 
que nós. Mas nós. . . Dir~se-ia que nossa epi-. 
derme de alabastro exerce sobre esses malditos 
animaisinhos a f ascina<;ao de um espelho de co
tovias. . . . . , . .; . , 1 . 

1 

Agitamos as maos para . um 1-ªdo e para -ou-" 
. tro, mas nada .. ·. Em desespero de causa, c;Iesa
parecenios debaixo d' ágµ~. O assalto, porém, .re-
come<;a ' logo que voltarrios a superfície. . 

A pelota continua avan~atido. Em certos 
logares, onde á água mal toca as ondula<;Ües do 

13 
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terreno, é preciso empregar sérios esfor~os para 
a manter no alto, pois toca no chao e se imobiliza~ 

N um momento dado, avisa-nos Pacífico 
achar-se no bordo do leito do regato. Desapare
ce bruscamente sob as ondas, conservando sen1pre 
entre dentes a extremidade da corda da pelota. 
CQ.egado que é a outra margem, póe-se a puxar, e 
nós, por nossa vez, perdemos pé. Mas isso é 
apenas questao de urna dúzia de bra~as, porque já 
nos achamos de novo em terra firme, com água 
a altu_ra do peito. 

Retomamos ·assim a marcha para o segundo 
riozinho a custa dos mesmos sacrif ícios. Final-

' 
mente, eis-nos a sao e salvo do lado de lá do charco. 
Desprendemos da pelota as bagagens. Metemos
lhe alguns ramos dentro e partimos de novo a 
procura de nova c.~rga. . 

Encontramo-nos com Claudio, que se sente 
um pouco melhor, tanto assim 9.ue se ocupa em 
preparar o almo~o. 

D. Domingos estimula-o com a palavra e 
com o exemplo : 

- Vamos, depressa, . urna segunda pelota! 
Esta é de novo atada, e partimos. A mesma 

cerimonia, mas que se complica mais e niais. com: 
um sofrimento suplementar . . O frio nos assaltou 
bruscamente, e batemos os dentes que é um pavor. 

1 • 
Esta segunda travess1a opera-se com a mesma 
felicidade da anterior. 

NO ARAGUAIA 

Urna terceira viagem é,. no entanto, necessá
ria. E nós nos achamos esgotados. O aln10~0 
está pronto. Que f azer? 

Parece-ria mais prático tomarmos nossa re
í eic;ao, para repousarmos, nos~ aquecermos, · nos 

• rea v1gorarmos. 
Mas nao! 
Tomar urna refeic;áo, depois um ban)lo pro

longado na água gelada, pode ser perigoso. E' 
verdade que vemos aqui muita gente co1ner 1até 
fartar e imeqiatamente atirar-se a água, sem que 
nada de mal lhe acontec;a. Mas, para nós, euro
peus, menos "aquáJicos" e mais sanguíneos que 
os nossos brasileiros do sertao, -a congestáo é 
certa. 

Armando-nos de paciencia e de coragem,. de
cidímo-nos a fazer a terceira e última travessia, 

'-b ' 
, levando d,esta. vez nas dobras dá; pelota tudo quan- ~ tl;,: 
to resta de. caixas e arreios, assim como a panela "' -~ 
contendo o precioso al~oc;o. Claudio nos acom- ~ !; 
panha, mas muito doente ain_da para nos poder 
ajudar. 

Ao meio dia e meio, encerra-se a batalha co
me~ada as seis horas da 1nanh,á. ' Estamos con

- ten tes por nos acharmos, enf im; -:do . outro · lado 
1

,·· -·-'<leste vasto pantano; mas tambem . t;ios achamos 
muito fatigados, arrazados, picados e sugados 
pelos mosquitos. Olho um i11stante para as cos
tas de D. Domingos. Dir-se-ia que o pobre his
po está no paroxismo de urna crise de sarampo. 



. 

A epiderme ve.jo-a <;ravada de urna infinidade de 
intumescencias vermelhas com um pequeno ponto 
branco ao centro. Nao ha · umª' -parte s~ onde se 
possa aplicar un1a simples ponta de dedo. Nao 
gozando de privilégio algum especial, está claro 
que me sinto nas mesmíssima_s· coridic;oes. 

Retomamos nossas roupas de padres civili
zados, e depois nos achamos no dever de engulir 
a tarde a nqssa ref ei<;áo de pela manhá,. e nos 
preparamos, com um almo<;o ten1perado <le mui 
sério apetite, para novas Jutas, mais perigosas 
ainda, com o rio Surubiµi. 

• 

-

' 

III 

A PASSAGEM DO SURUBIM - DEPOIS DOS MOS
QUI'I:OS. AS FORMICAS - HEROISMO DOS NOS
SOS BISPOS MISSIONARIOS - APARI(;OES 

CHEGA~A A PORTO NACIONAL. 

• 

_ ,o s C:a1;11aradas reunen1 entáo os animais. Res-
.· . tabelecemns as cargas sobre as cangalhas 

' ' 
e partimos. ·~ 

, Pelas tres horas da tarde, chegámos a mar
gem do río. 

E' largo. Corre cheio. Suas ágttas r ola1n 
com um barulho de f azer medo. Vendo-o, estre
mecemos. Mas nao adianta tremer e hesitar. 

Tirámos as cargas. Os camaradas atraves
sam o rio com os animais, procedendo sempre do 
mesmo modo. Pacífico, com a ponta aa arreata 
entre dentes, arrasta o cavalo que <leve servir de 
guia. Os demais, tocados por Claudio, jogam-se 
' ; . . 
p. agua e seguen1 como carne1ros . . . os carne1ros 
de Panur.go. , 

A.judamds a fazer urna primeira. pelota, urna 
segunda, ·e ainda urna terceira. Acidentes nao os 
houve, mas a nossa gente está esgotada. Quanto , 
a nós, servímo-nos, como convém, da mais primi-
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tiva das indumentárias, pois, para atravessar o 
rio, nao devemos ter entravados os movimentos. 

No meio das ondas, avistamos urna árvore 
seca, da qual emerge um grosso ramo, servindo 
de nlastro de dois metros de altura acima do nivel 
das águas. 

Os camaradas tremem, nao apenas de frio) 
mas ainda e sobretudo com o receio de que a nos
sa ciencia natatória e nossas f or~as físicas nao 
estejan1 a altura do esforc;o a dispender. Teem 
razáo. D. Carrérot já deixou para muito atrás 
de si a roda dos sesse~ta, .e este vosso criado nao 
anda muito longe deles. Fizemos, pois, a seguinte 
combina<;ao: · · 

No primeiro arranco, atingiremos a árvore 
seca, a qual nos seguraremos ~ o . tempo bastante 
para respirar um pouco. Depois, num segundo 
esforc;o, atingiremos a outra margem. 

D. Carrérot parte em primeiro logar, segu
ra-se um instante a árvore, depois deixa-se levar 
pela corrente . . . Os camaradas esperam-no no 

· porto de desembarque, para o. socorrerem, ·se ne
cessário. Mas, na realidade, só teem que lhe 
extender a máo. 

Tendo D. Domingos chegado ao destino, ati
ro-me .as águas por minha vez. Sinto passar ·pe .. · 

· · 1as pernas envelhecidas ' energias da juventude. 
Nao poupo bra<;adas, e os pés trabalham sem ces
sar. Igualmente me seguro uns segundos a ár
vore. Mas a corrente é tao itnpetuosa que, sem 
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o querer, transformo-me numa yerdadeira tábua, 
bem .horizontal. Af rouxo de todo e, cheio de 
medo, conduzo-me tao bem que chego acima do 
ponto, onde me esperam meus "predecessores". 

E' noite. Entretanto, nao nos podemos re
solver a dormir neste atoleiro. Ás apalpadelas, 
num cerrado de espinhos, depositamos a carga e 
vamos mais adiante procurar um logar seco onde 
possamos repousar e nos ref azer das fadigas e 
das emo<;oes daquele dia. 

A algumas centenas de nletros, um· montí
culo rochoso. Fazemos alto ali. Tentamos 
acender um pequeno fogo, ao menos para nos dar- ' 
rhos con ta do local em que nos desejamos instalar. 

-Mas mal reunimos aqui-acolá uns raminhos meio 
secos, meio molhados, que nao nos iluminam se
nao justamente o tempo de abrir os couros e de 
nos extendermos por cima deles. Dormiremos a 
luz das estrelas, a merce dos mosquitos e das f or-

• migas. , 
Realmente, mal tínhamos extendido nossos 

leitos de campo, e um exét_:cito de formigas -
· dessas formigas ferozes, aqui chamadas "correc

<;ao" - invadiu nósso acafi1pamento.. Esses bi- · 
chinhos,' que marcham eni batªJh5€s. cerra~os, fa
zem tábua raza de tudo quantó enconttan1 em se'U 
caminho. Matam de passagen1 gafanhotos, bara
tas, aranhas, sapos, ratos e até cobras: Sua .P~
cada é tao dolorosa que a criatura ma1s mort1f1-
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cada nao resiste a tenta<;ao de levar a mao ~onde 
a f ormiga enterrou suas presas, para se desfazer 
do terrivel animálculo e se coc;ar até sair sangue. 

" Bate·mos con1 o pé) sacudimos os couros, levamos 
a mao direita aqui, a mao esquerda acolá, para 
castigar os agressores que sobem. O melhor é 
único remédio é afastármo-nos uns vinte metros, 
até que o regimento inteiro haja passado. E' o 

1 

que f azemos. 
Pelas 10 horas da noite, estamos de novo se

nhores do terreno e nos jogamos pela segunda vez 
.. sobre os nossos couros, vencidos que nos achamos 

pela fa diga e pelo son o. 
Que dia, meu Deus ! . . . Como é agradavel e 

consolador repetir naquelas horas: "Seja feita a 
vossa vontade, assim na ter1:a como no céu". 

Lia eu, nao ha muito,. pun1a revista das · mis..; 
· sóes·, a exposi<;ao que um bom b1spo missionário 
fazia da sua sittta<;áo. Era triste, mas ' relativa
mente triste. Queixava-se . de nao poder, por 
falta de recursos. pagar-se o tao legítimo luxo de . 
um motorista indígena, e via-se assim abrigado a 
ele mesmo guiar o seu automovel. Certamente 
qtJe áo ler isto ~u lamentava de todo o meu co1~~
<;ao esse Vigário Apostólico e formulava ardentes 
votos por que almas caridosas f ossem eni seu au
xílio. Mas urna viagem em auton1ovel sup6e pri
meiran1ente um automovel, depois estradas, pon
tes, cidades servidas por essas estra'C:la~ carroc;av~is 
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e, por consequencia, um certo ,conforto ·moderno. 
Aqui, nada disso, mas o .contrário de tudo 

isso. Que me seja, pois, permitido atrair a com
paixao. de meus leitores para ~ situa<;áo penosa, 
as vezes lamentavel, de nossos dois bispos, D. Do
mingos, de Porto Nacional, e D. Sebastiio, de 
Concei<;ao do Araguaia. Procurei descrever o 
naufrágio deles nas ondas do Araguaia e o triste 
estado em que se encontraram entre os espinhos e 
os matos da Ilha Bananal. Apresentei nas cir
cunstancias presentes D. Domingos, que naó tem 
automovel a sua disposi<;ao, nem teria o que fa
zer com ele, pois que ·nao ha aqui pon tes nem es
tradas - D. Domingos, digo eu, obrigado a pas
sar horas dentro d'água, como um camarada, de
vorado pelos mosquitos .. sujeito a febres, a n1ef·· 
ce de acidentes de toda a espécie .. 

·Se vivesse aincla, D:- carrérot, cuja modéstia 
foi sempre sua virtude característica, nao me que
reria certamente mal por haver cometido a seu 
respeito certas indiscrec;óes, por haver falado da 
sua penúria e mostrado seu espírito de sacri~í?io, 
que só podia ser comparado ao seu zelo apostohco. 

Sei que posso contar com a mesma benevo-
lencia por parte de D. Sebastiáo. . 

Estou · com pressa de encerrar esta descr1~áo 
- e faco-o com remorsos de me haver colocado 
pessoal~ente em cena por várias vezes, mas pelo 
próprio fato <las circunstancias : pe<;o perdao a 
n1ens beúévolos Ieitores. 

l 
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Os dias de viagem que se seguiram foram 
bem semelhantes aos que os haviam precedido ·~ · 
penosos e molhados. 

Enf im, a 11 de f evereiro, aniversário da 
primeira aparic;ao de Nossa Senhora de Lourdes, 
tambem tivemos, nessa manha, a nossa aparic;áo, 
e a tarde f izemos a nossa aparic;aQ. 

Do alto de urna elevada colina, .a distancia de 
uns vinte quilómetros, pelas 10 horas da manhá, 
avistámos o leito profundo do rio Tocantins, e 
a margem direita, enquadrada por um grupo de 
casas minúsculas, a majestosa catedral de Nossa 
Senhora das Merces. Era Porto Nacional, o 
fim de nossa viagem de retorno. · 

O espectáculo f.oi para nós a mais reconf or
tante das aparic;oes. Lágrimas de alegria hume
deceram nossas pálpebras, enquanto d.os corac;oes 
subia para Deus uma prece em ac;áo de gra<;ás. 

Mas nao estávamós ainda no fim das dificul
dades. Quas horas mais tarde, tivemos que lu
tar pela ültima vez, contra urna marg~m inundada.· 

D. Carrérot e éu passamos em primeiro 1o
gar. As 4 horas, chegamos as margens do rio 
Tocantins. A notícia da nossa presenc;a espa-
lha-se rapidamente pela cidade. Dé ·todos ós la-
dos sobem foguetes. 

Alguns amigos mais íntimos passam da mar
..... gem direita para a esquerda, com o ·f im de sauda

rem o hispo de Porto Nacional. N esse meio 

, 

, 

tempo, a cidade inteira se agita. · Colégios, ho
mens mulheres, crianc;as estugam os passos em 
direc;io .ao porto, a convite e sob a dire~áo do 
Padre José Audrin, superior do convento. 

Atravessamos o rio, e a multidáo faz a D. 
Domino-os e a seu humilde assistente, que nao é 
um des~onhecido para Porto Nacional, a mais ca
lo rosa recepc;ao, que se encerra na catedral pelo 
canto do M agni ficat e a ben~ao do caro. prelado, 
muito feliz por se achar de novo no me10 de seu 

\ povo. 

1) 
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