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A  p r o c u r A  c on t í n uA  
d o  s A n to  A m or o s o

narrar a vida de uma pessoa que viveu há oitocentos anos 
— e que desde então nunca deixou de permear e in‑

fluenciar a vida e as crenças de milhões de pessoas — envol‑
ve fazer escolhas. Os acontecimentos da sua vida só podemos 
imaginá‑los a partir de antigos relatos, não raro contraditórios. 
Passado tanto tempo, como separar a realidade do mito? Onde 
começa o milagre? Onde termina o maravilhoso?

Se, ainda por cima, essa pessoa teve uma vida repleta de 
reviravoltas, digna dos relatos dos grandes aventureiros — sem 
perder o princípio que a norteava, no entanto —, a tentação de 
conferir‑lhe façanhas inauditas é inevitável. E assim ocorreu 
quase sempre que se tentou contar a sua história. O que é certo é 
que desde o início aquele homem parecia destinado a tornar‑se 
um santo, e para isso surgiram histórias que o mostram a per‑
correr esse caminho quase desde o nascimento. Este livro não 
fugirá disso. Há que fazer escolhas também sobre o modo de 
narrar. E de ler.

Escrever sobre a vida de um ser humano provavelmen‑
te perplexo diante dos imprevistos sucessivos que lhe ocorriam 
— mas de alma flexível, por saber reciclar‑se permanentemente 



12  13  

—, alguém que tentava planear a sua vida mas via sempre os 
acontecimentos (ou desígnios de Deus) tomar‑lhe a dianteira 
e causar a mudança dos seus planos, é um esforço para recons‑
truir (e muitas vezes construir) aquilo que, na sua existência, o 
tornou santo ou o levou a ser considerado uma pessoa sagrada, 
 especial. Em resumo, o santo participa da História, é uma per‑
sonagem real da grande aventura da humanidade, tanto quanto 
o imperador, o soldado, o camponês ou o sapateiro — mas deste 
santo, além disso (repita‑se, pois isto não é de pouca monta), 
contam‑se maravilhas. Não as deixemos de lado, portanto.

A época em que vive o nosso santo é a do auge das 
heresias, das Cruzadas, das lutas entre cristãos partidários do 
papa e do sacro imperador romano‑germânico, entre ingleses 
e franceses que antecipam a Guerra dos Cem Anos, do avanço 
de Gengis Khan e dos mongóis em direcção a uma Europa con‑
tinuamente sobressaltada. Com tamanha riqueza em aconteci‑
mentos históricos, personagens de inteligência activa como ele 
muito terreno terão de palmilhar, física e espiritualmente.

O papel de António no embate entre a ortodoxia católica 
e a heresia cátara não poderá ser medido apenas pelo que even‑
tualmente dele se relate nos livros de História. A historiografia 
ocupar‑se‑á principalmente das causas sociais e dos aspectos 
económicos e políticos do conflito, dos combates sangrentos 
— aspectos que, naturalmente, não podemos nem devemos 
negligenciar, na esperança de que os seres humanos deixem de 
imolar aos outros e até, ao mesmo tempo, a si próprios em nome 
de uma fé. O trabalho de António é o trabalho do sermão e do 
diálogo, quase de bastidores, quase fora dos livros de História, 
ligado aos pequenos acontecimentos do quotidiano, a solapar as 
bases da heresia no contacto pacífico e caquéctico com o povo 
humilde, quando não por meio do milagre — e desse aspecto, 
naturalmente, irá antes ocupar‑se a hagiografia que a História. 
Mas quanto de milagre não se revela também na História, quan‑
to de verdade não se encontra também nos milagres?
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Afinal, deve‑se encarar o que aqui se conta como fic‑
ção ou como realidade? A vida de António poderá ser lida, por 
quem não acredita em acontecimentos milagrosos, como um 
romance de realismo mágico.

Este livro deverá conter repetições. Serão propositadas. 
A mesma cena é narrada de formas diferentes, como tendo 
acontecido em lugares distintos. Ou serão dois eventos separa‑
dos mas semelhantes. A mesma história foi contada no passa‑
do por narradores diversos (ou, repitamos desde já, terão sido 
duas ou mais histórias). É assim também na Bíblia. Portanto, à 
maneira bíblica, que em vários momentos conta duas ou mais 
vezes a mesma história de formas distintas (como, por exemplo, 
a criação do homem ou Abraão a apresentar a sua mulher Sara 
como irmã a diferentes reis, mas movido pelo mesmo temor), 
também na vida de António é como se as coisas acontecessem 
aos pares: a mesma ocorrência (ou serão duas distintas, qua‑
se idênticas) aparecerá recontada, mas em lugares diferentes e 
de modo desigual. Talvez, como na Bíblia, a repetição vise uma 
melhor assimilação e memorização do que é lido.

Que fez de António um santo? O que faz um santo?
Alguns pretenderam provocar chuva ou deter o vento. 

Outros curaram os doentes e ressuscitaram mortos. Vistos sob 
esse prisma, em que se trata de habilidades mágicas, os santos 
são os magos da sua época. Não é por acaso que entre os primei‑
ros ícones do cristianismo estão Gaspar, Baltasar e Melchior, os 
santos reis magos.

António. Santo casamenteiro, patrono das causas per‑
didas, o santo mais popular da cristandade latina (encontran‑
do‑se a sua imagem em quase todas as igrejas do Brasil, da Itália, 
de Portugal e do Sul da França), dissolvente da heresia, santo 
a quem recorrer quando não se encontra um objecto perdido, 
santo a quem se confere patente militar. Todas essas feições — e 
mais — lhe atribui o devoto. Não é em vão que é chamado em 
toda a parte “o santo do povo”.
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Mais que tudo, António é santo de Amor. Amor a seu 
Senhor, o Nosso Senhor, a quem dirige as derradeiras palavras 
em vida — e com o qual, na forma do Senhor Menino, foi vis‑
to, trazendo‑o ao colo, em manifestações explícitas de carinho. 
Amor à Virgem, mãe terrena do Senhor e Salvador da huma‑
nidade. Amor aos homens e mulheres, a toda a humanidade, 
a quem irá dirigir as palavras de toda uma vida — a prática do 
dom das palavras a ele concedido. Santo daqueles que procuram 
Amor, o amor perene traduzido pela união duradoura — na sú‑
plica ao santo casamenteiro. 

A intenção de quem escreve estas linhas é tornar pro‑
fano sem profanar, referir a santidade sem ser hagiográfico. 
Como diz a Amiga, madrinha das letras, ao estimular‑me a rea‑
lizar este trabalho: que Santo António te proteja e te inspire, que 
ele te ilumine. Oro a António e peço‑lhe o dom de realizar um 
trabalho que seja digno da sua memória.
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e só então me pergunto: o que estou a fazer aqui?
Que faço nesta terra inóspita e insalubre, em que sou 

estrangeiro, em que o solo duro do deserto e as dunas de areia 
escaldante começam logo à frente?

Contemplei Deus, e Ele contempla‑me. Ouvi o chama‑
mento do Senhor. E vim. Ele trouxe‑me até aqui.

O som das cornetas dos encantadores de serpentes che‑
ga‑me através dos finos orifícios que dão para a Djemaa, por 
onde quase não entra a luz nem o ar necessário para respirar, 
mas que parecem amplificar, tantas vezes quantos são eles, os 
ruídos lá de fora, lá de cima. Da praça aqui ao lado, ouço ainda 
a modulação da voz dos contadores de histórias misturada com 
os sons cantados dos vendedores de água e de haxixe, apenas 
pressinto os confusos ruídos dos dromedários que chegam do 
deserto ao fundo, além. Sinto fiapos de odores, das comidas que 
preparam e vendem na Djemaa, das flores, da água de rosas da 
pequena vendedora sentada ali fora bem perto, junto às frestas 
do porão.

Quero morrer de amor por Aquele que morreu de amor 
por todos os outros homens e mulheres deste mundo que per‑
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tence a Ele próprio, pois que além de homem é Deus. Que me 
dessem a morte por tanto Vos amar, que me torturassem em 
nome do amor divino que frutificaria na conversão dos ímpios; 
mas acabar assim, estendido sobre uma tábua áspera, ignorado 
por aqueles que me deviam perseguir e conhecido apenas pela 
doença intratável que, parece, irá dar cabo de mim? Queria tan‑
to morrer por Vós, mas para que serve isto agora, qual é Vosso 
plano, Senhor?

De algo que está aqui dentro saltam as dúvidas, as per‑
guntas, mas sobretudo a resposta necessária que se forma entre 
os abalos causados pelo mal‑estar da doença. Ardo em febre, 
perco a consciência, recobro os sentidos amparado pelos braços 
de frei Filipino e frei Leão a oferecer‑me o odre de água tépida, 
o calor sufoca‑os tanto quanto a mim.

Sinto que posso morrer, mas não da forma que deseja‑
va. Longe das ânsias do martírio pela fé, do sacrifício do meu 
corpo dado em oferenda a um homem como eu, mas que tam‑
bém é Deus.

Está cumprida a minha missão? Para isto me chamastes? 
Aceito o jugo que me impusestes, seja feita a Vossa vontade.

Aqui prostrado na tábua rija sobre o solo duro, sem mes‑
mo uma enxerga que me sirva de colchão, a delirar numa língua 
absurda para os habitantes desta terra estrangeira de que é tão 
difícil apreender os costumes, vestido com o esfarrapado hábito 
cinzento dos que professam a mesma regra, sinto‑me esvair ra‑
pidamente, sinto a tristeza dos companheiros assustados.

Pelas pequenas aberturas por onde entram os finos fei‑
xes de luz a iluminar o ar abafado e pestilento do porão, penetra 
agora também, como a pairar sobre a massa de ruídos e de chei‑
ros, o canto do muezim a chamar para a oração aquela gente de 
outra fé.

Pai, em Vossas mãos entrego o meu corpo e a minha 
alma. Alegre estou porque posso ir para junto de Vós. Seja feita 
a Vossa vontade...
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O sonho de morrer em nome do Senhor às mãos dos 
inimigos, glória almejada por tantos fiéis nesses séculos de furor 
religioso, está cada vez mais distante para o jovem frade portu‑
guês que atravessou o mar apenas para encontrar o fim da sua 
breve vida em Mrakch, a cidade que dá nome ao país de que é o 
centro e que depois será conhecida como Marraquexe.

O seu corpo frágil está subjugado pela doença, solar ou 
alimentar que seja. Nos breves intervalos de lucidez, ele começa 
a perguntar‑se se é essa realmente a vontade de Deus, se a glória 
divina, para se manifestar em todo o esplendor e ser ainda mais 
engrandecida, precisa realmente do sacrifício da sua carne e do 
seu sangue. Ter chegado ao coração da terra inimiga parece‑lhe 
agora, nos raros momentos em que consegue pensar, haver sido 
jornada vã. Os infiéis agem como se não se dessem conta do 
perigo que ele e os seus companheiros representam, ao que tudo 
indica consideram inexpressiva e insignificante a sua presença, 
ou mesmo inexistente.

Que missão, portanto, lhe confiaria Deus, se não essa, 
do martírio? A morte inglória pela doença? Não haveria coi‑
sas mais importantes a fazer, outras missões que ele nem sequer 
imaginava, em lugares que nem supunha um dia vir a pisar?

O jovem frade delira. Num lapso de consciência, diz 
apenas:

— ... Seja feita a Vossa vontade!
Em seguida, balbucia mais algumas palavras que pare‑

cem sem sentido, escuta a voz de frei Filipino, companheiro de 
missão, que o chama pelo nome. Mas o cérebro febril parece 
ouvir ainda, confundindo os apelos do amigo com os de outra 
voz vinda de algum lugar distante no tempo e no espaço, uma 
voz querida de mulher a chamar alguém, um menino. As ideias 
dissolvem‑se, sobram apenas os nomes, e ele mistura os nomes, 
os nomes apenas:

— António!
— Fernando!


