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Há algo de estranhamente luminoso na vida de

Santa Cecília, uma nobre romana cujos breves anos
foram um m aravilhoso concerto de fé, e de harmonia
sublime entre os seus deveres de patrícia e de cristã,
o que até nos parece deixar adivinhar a sua vital
transcendência histórica.
Talvez por isso, porque a sua vida foi tão límpida,
fugaz e sonora como uma nota musical, a Igreja a de
clarou padroeira universal da música e da harmonia_
Estamos nos anos 177- 180. Em Roma, reinava o
Papa Santo Eleutério, 12º sucessor de S. Pedro, que
tinha consigo como bispo auxiliar aquele que mais
tarde seria o Papa Urbano I, que então presidia à
comunidade cristã de Santa Cecília_
O então bispo Urbano morava numa gruta, por
baixo dum templo de ídolos romanos, aonde os fiéis
que previam a perseguição, iam ouvir as exortações
do santo pontífice.
Enquanto duravam estas reuniões e se celebra
vam as funções religiosas, as veredas da entrada
eram ocupadas por alguns cristãos disfarçados de
mendigos. A sua missão era guiar os forasteiros cren
tes e avisar os que estavam reunidos, se houvesse
·algum perigo ou ameaça.
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Todas as reuniões dos cristãos romanos se reali
zavam em lugares subterrâneos, que comunicavam
uns com os outros por meio de intrincados túneis ou
passadiços chamados "As Catacumbas", que eram
um labirinto emaranhado de ruelas subterrâneas onde
até os mais expeditos se perdiam facilmente, e só os
cristãos que as conheciam bem eram capazes de
acertar com a saída.
Aqui se encontravam seguros os cristãos, e aqui
se reuniam para rezar e celebrar o culto sagrado, e
simultaneamente ouvir as recomendações do santo
pontífice.
)

A CARIDADE DE CECÍLIA
A principal virtude com que se distinguiam os pri
meiros cristãos era, sem dúvida, a caridade fraterna.
Já o Mestre o tinha dito: "Nisto conhecerão todos que
sois meus discípulos, se vos amardes uns aos ou
tros" (Jo.

Talvez pela vida de Cecília ser tão límpida, fugaz e sonora como
uma nota musical, a Igreja declarou-a padroeira universal da
música e da harmonia.
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13, 35).
Ora o amor manifesta-se nas obras, servindo os
outros como o Senhor, que não veio para ser servi
do, mas para servir e dar a vida para salvação de
todos (Mt. 20, 28).
Cecília não esquecia o exemplo de Cristo na últi
ma Ceia, quando se levantou da mesa, tirou a capa e
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se cingiu com uma toalha enrolada à cintura. Depois,
tomou um jarro com água e pôs-se a lavar os pés
aos discípulos.
S. Pedro estava assombrado com o que o Se
nhor fazia, pois lavar os pés era algo humilhante e
próprio de escravos. Quando o Senhor lhos quis la
var, pôs-se de pé e disse: "Senhor, Tu vais lavar-me
os pés? Tu vais ajoelhar-Te diante de mim e lavar-me
os pés? Isso nunca, Senhor. Eu não o consentirei!".
Mas Jesus, que tinha vindo do céu para com o
seu sangue nos lavar de todos os pecados, respon
deu a Pedro: "Se não tos lavar, não terás parte comi
go". Pedro então respondeu:
"Nesse caso, não só os pés, mas também as mãos
e a cabeça" (Jo. 13, 1-10).
Cecília não esquecia as palavras de Jesus: "Dei
-vos o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós
também" (Jo.

13, 15).
Por isso, ela se misturava com os escravos e fazia
os trabalhos mais duros e humilhantes, lavando os pés
aos seus senhores e aos próprios escravos.

PERSEGUIÇÕES
Cecília, a exemplo de Cristo, lavava os pés aos seus senhores
e aos próprios escravos.
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Entre os muitos que participavam naquelas devo
tas reuniões das CATACUMBAS, distinguia-se pelo
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fervor com que rezava a jovem CECÍLIA, ilustre des
cendente da família Metelo. As suas eminentes virtu
des tornavam-na ainda mais admirável, se tivermos
em conta os riscos que a sua juventude corria face à
cruel perseguição.
Naquela época, o martírio era o fim provável e
iminente de todos os cristãos. CECÍLIA sabia-o e a
possibilidade de morrer mártir por Cristo dava-lhe ale
gria ao coração.
O imperador Marco Aurélio, segundo parece, pro
pôs-se, por meros impulsos sentimentais, restabele
cer a todo o transe o culto dos deuses imperiais, e já
se adivinha o conflito.
Ao encontrar pela frente o cristianismo irredutível
e firme como uma rocha, irremediavelmente se pro
duziu o choque inevitável e sangrento.
Desde há cerca de 100 anos, aproximadamente,
nos tempos de Nero, que o circo romano era o lugar
mais temível para os cristãos. Bastava uma simples
denúncia de algum renegado para se ser condenado
às feras no circo, para gáudio e divertimento do povo
romano que, ávido de sangue, assistia ao espectá
culo, vendo os cristãos lutar e morrer nas garras das
feras e nas fauces dos leões.
Cecília recordava e meditava nas palavras de
Cristo: "Não temais os que matam o corpo e, depois,
8 -
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Desde há cerca de 100 anos, os cristãos eram condenados a morrer
no circo romano nas garras das feras e nas fauces dos leões.

-
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nada mais podem fazer.. " (Mt. 1O, 28). E também as
.

do Apóstolo: "Quem nos separará do amor de Cris
to? A tribulação? A angústia ou a perseguição? Es
tou certo que em tudo isto venceremos por Aquele
que nos amou!" (Rom. 8, 35-37).
CECÍLIA não tinha medo. Que medo pode ter quem
tem como maior desejo dar a sua vida por Cristo?

CECÍLIA CONSAGRA-SE A DEUS
CECÍLIA, embora não temesse morrer, procura
passar despercebida para não expor temerariamen
te a sua vida e a da ama que a acompanha.
Isto porque assim era a vontade do Senhor.
Comparecia assiduamente nas reuniões cristãs e,
de certo, era a mais fervorosa e devota de toda a
assembleia. Enquanto esperava o chamamento de
Cristo, vivia intimamente unida a Ele e orava sem ces
sar. E como a sua felicidade se centrava só em Cristo,
desde pequenina lhe consagrou a sua virgindade.
Imaginemos a cena do dia solene da sua consa
gração.
Algumas tochas acesas nas paredes iluminam o
local.
Começa a inesquecível função religiosa. Um coro
de vozes emocionadas entoa cânticos de louvor ao
10 -

O pontífice Urbano colocou o véu branco das virgens cristãs
sobre a cabeça de Cecília.
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Senhor. Quando o pontífice Urbano coloca o véu bran
co das virgens cristãs sobre a cabeça de Cecília, um
murmúrio de asas invisíveis passa por todo o subter
râneo.
CECÍLIA já é esposa de Cristo! Toda a sua vida
Lhe pertence por completo. A ninguém mais poderá
ser já prometida na terra!
Agora é a voz de Cecília que se ergue em harmo
nia angélica. O seu ardor de apostolado faz-lhe pres
sentir nesses momentos que o seu diadema de es
posa de Jesus será coroado com o martírio, mas o
seu belo rosto ilumina-se com uma doce paz perante
a ideia desta entrega.
No caminho de regresso para casa, CECÍLIA dá
-se conta de que não vai sozinha com a sua ama.
Correspondendo a esta generosa entrega, o Senhor
fez-lhe gozar a intuição da presença do seu anjo da
guarda, assegurando-lhe que velaria pela sua virgin
dade e a defenderia de todos os perigos.

AS BODAS DE CECÍLIA
,

Os pais de Cecília ignoravam as suas promessas
de consagração a Cristo. Por isso, prometeram-na
em casamento a um rapaz de alta linhagem, chama
do Valéria, muito formoso e educado, o qual estava
12-
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verdadeiramente apaixonado por ela.
CECÍLIA conhecia Valéria e sentia por ele uma
amizade como se fosse sua irmã. Desejava sincera
mente conquistá-lo para Cristo e, por isso, aceitou
casar com ele, para o convencer do engano dos fal
sos deuses pagãos e torná-lo cristão como ela.
CECÍLIA trazia sob os seus vestidos de seda um
áspero cilício que a mortificava. Renovando as suas
penitências e orações, consentiu em dar a mão ao
jovem Valéria, confiando a Deus a sua conversão.
As bodas foram celebradas segundo o ritual pa
gão. O palácio paterno veste-se de festa: escravos e
escravas entram e saem constantemente, trazendo
jóias brilhantes, vestidos preciosos e cestas cheias
de flores.
CECÍLIA usa um traje de acordo com o ritual: uma
túnica branca de lã, com um cinto igualmente branco,
e por cima um manto cor de fogo, símbolos graciosos
de pureza e amor. Por sobre o manto, cai a sua cabe
leira dourada. O jovem Valéria sai-lhe ao encontro com
o seu magnífico traje de noivo e toma-a pela mão.
Os jovens cantam e as donzelas executam suas
danças inocentes. Segue-se a oferta de leite e vinho,
para significar a abun·dância que se deseja aos noi
vos. Derrama-se água, para significar a pureza que
deve ornar a esposa. Depois, entregava-se-lhe uma
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chave, emblema da administração confiada aos seus
cuidados. Finalmente, parte-se o bolo, símbolo da
união dos esposos, e os dois entrelaçam as mãos...

A CONVERSÃO DE VALÉRIO

Cectlía, que trazia sob os vestidos de seda um áspero cilício, consentiu
em dar a mão ao jovem Valério, confiando a Deus a sua conversão.
14-

Quando, por fim, se encontraram sós, CECÍLIA,
fortalecida com a virtude de Cristo, falou assim ao
seu jovem esposo:
- Caríssimo Valéria, tenho um segredo para te
confiar; jura-me que o saberás guardar.
Valéria prometeu. Então, CECÍLIA acrescentou:
-Escuta-me, Valéria querido. Um anjo do Senhor
vela por mim, porque eu pertenço a Jesus Cristo e
Ele pôs junto de mim um anjo que me guarda.
Se o meu anjo vir que não me amas com amor
santo, defender-me-á e tu morrerás. Mas, se respei
tares a minha virgindade, ele te amará com o mesmo
amor que me consagra e tu obterás também a sua
protecção e a sua graça.
Valéria sentiu-se perturbado e respondeu:
Se quiseres que acred.ite nas tuas palavras, faz
-me ver esse anjo e eu farei o que desejas. Mas, se
em vez dum anjo, há outro homem na tua vida, juro
que vos mato a ambos...
CECÍLIA replicou:
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-Para poderes ver o anjo do Senhor, tens de acre
ditar em Jesus Cristo, receber o baptismo e fazeres
-te cristão. Só assim o poderás ver.
- Se assim é, diz-me como me posso baptizar e
tornar-me cristão, pois quero sê-lo imediatamente...
Então CECÍLIA indicou ao jovem Valéria onde se
encontrava o bispo Urbano. Que lhe dissesse que ia
da sua parte e ele o instruiria e o faria cristão.
Valéria correu de imediato às catacumbas e quan
do disse aos mendigos que ia da parte de CECÍLIA,
eles receberam-no com simpatia e encaminharam
-no para a presença do santo bispo.
O MILAGRE

Cecília foi ao encontro de Valéria com a lâmpad
a da fé acesa'
e disse-lhe: tenho um segredo para te confiar...

Valéria chegou junto do pontífice e este, depois
de o ter escutado, exclamou com entusiasmo:
"Oh, Senhor Jesus! Recebe o fruto da semente
que depositaste no coração da tua serva CECÍLIA.
Aqui a tens! Abri-lhe as portas do coração para que
conheça que sois o seu Criador e Vos conheça como
único e verdadeiro Deus!"
Enquanto Urbano permanecia em oração, um
outro ancião de vestes brancas e aspecto venerável
apareceu com um grande livro que apresentou ao
jovem, dizendo:
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-Lê e acredita, para mereceres contemplar o anjo
do Senhor, segundo a promessa de CECÍLIA.
Valéria olhou para o livro e leu: "Um só Senhor,
uma só fé, um só baptismo; um Deus pai de todas as
coisas, que está acima de tudo o que foi criado e de
cada um de nós".

O ancião - que era o apóstolo Paulo - acrescen
tou:
-Acreditas que é assim?
Valéria respondeu com um acto de fé espontâneo:
- Nada há de mais verdadeiro debaixo do céu.
E o santo apóstolo desapareceu de imediato.
Horas mais tarde, voltava Valéria vestido com a
túnica branca dos neófitos. CECÍLIA permanecia ab
sorta ·em oração; uma luz deslumbrante rodeava-a e
um anjo de inefável beleza pairava junto dela com
duas coroas de rosas e lírios com as quais adornou
as frontes dos espQsos, dizendo:
- Trago-vos estas flores dos jardins do céu.
Conservai-as guardando a vossa pureza. E tu, Valéria,
confortado com a castidade de CECÍLIA, permanece
fiel e Deus te abençoará.
Um anjo de inefável beleza adornou as frontes dos dois esposos
com duas coroas de rosas e lírios.
18 -
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CONVERSÃO DE TIBÚRCIO

Após um momento de natural espanto, Valéria,
prostrado por terra, respondeu ao anjo:
- Eu não serei feliz, se não puder fazer que o meu
único irmão Tibúrcio seja participante da minha felici
dade. Agora, que estou salvo, seria para mim uma
crueldade deixá-lo a ele exposto ao perigo. Por isso,
suplico-te que peças a Nosso Senhor Jesus Cristo
que liberte o meu irmão Tibúrcio do erro da idolatria,
como me libertou a mim, e que nos faça perfeitos na
confissão do seu nome e na fidelidade ao seu amor.
O anjo da guarda de CECÍLIA aceitou o pedido. E
naquela mesma noite, de madrugada, Tibúrcio entrava
em casa, aproximou-se de CECÍLIA como de uma irmã
e deu-lhe um ósculo fraternal, enquantv exclamava:
-De onde vem este perfume de rosas e açucenas,
se agora não é tempo de flores?

É tão maravilhoso

que até me sinto embriagado...
Respondeu Valéria:

"

- Ó Tibúrcio! Fica a saber que CECÍLIA e eu tra
zemos duas coroas de belas rosas, mas que tu não
podes ver ainda. São elas que exalam este perfu
me. Se quiseres acreditar no Senhor Jesus, poderás
ó

Tibúrcio! Fica a saber que Cecília e eu trazemos duas coroas de
belas rosas, que tu não podes ver ainda.
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vê-las.
Com o fervor dum neófito, Valéria começou a ins- 21

truir o irmão, animando-o a renunciar aos ídolos e a
converter-se ao Deus verdadeiro. Como, porém, os
seus conhecimentos de doutrina não eram suficien
tes, foi CECÍLIA que interveio na instrução do seu
cunhado Tibúrcio.
Quando disseram a Tibúrcio que era preciso ir vi
sitar o chefe dos cristãos, lembrou-se de ter ouvido
falar dele e perguntou:
-Não foi ele já condenado duas vezes? Se o des
cobrem e sabem que nós o seguimos, seremos to
dos condenados à morte.

MORTE DE VALÉRIO E TIBÚRCIO

Valéria e Tibúrcio, como tantos cristãos, foram presos e, animados
por Cect1ia e pela comunidade cristã, deram a sua vida por Cristo.
22-

CECÍLIA falou com tal convicção e entusiasmo
que Tibúrcio exclamou de imediato:
- Basta! Quero ser baptizado. Levem-me ao Pon
tífice.
Foram logo ver o bispo Urbano que se alegrou
imenso e, depois de completar a instrução religiosa,
lhe administrou o baptismo.
A catequese continuou durante sete dias, findos
os quais os consagrou como soldados de Cristo, dan
do-lhes a unção do Espírito Santo, ou seja, o sacra
mento do Crisma.
A partir daí, os dois irmãos, radiantes de alegria e
- 23

amor a Deus, dedicaram-se inteiramente à vida cris
tã, estimulados a isso pelos próprios anjos que viam
e com quem conversavam frequentemente.
Bem depressa foram denunciados e, depois de
uma heróica confissão da sua fé, foram ambos deca
pitados. A sua festa é no dia 14 de Abril.
O prefeito Almáquio tratou de se apoderar dos
bens de Valéria e Tibúrcio, mas CECÍLIA já os tinha
distribuído pelos pobres...
Após o martírio do esposo e do cunhado, Cecília
manifestava publicamente a sua fé, o que despertou
a atenção do prefeito. Este não pôde ignorar os fac
tos e acabou por proceder contra ela. Mas não quis
mandá-la comparecer no tribunal. Limitou-se a propôr
-lhe que oferecesse sacrifícios aos deuses sem os
tentação pública. Os enviados do prefeito comunica
ram a CECÍLIA as ordens recebidas e pediam-lhe que
obedecesse, para não expor a sua juventude e felici
dade temporal.
Mas CECÍLIA respondeu-lhes:
- Morrer por Cristo não é sacrificar a juventude,
mas assegurá-la. É dar um pouco de barro em troca
de ouro puríssimo. É deixar uma morada estreita e
mesquinha por um palácio esplêndido. Aquilo que se
oferece a Jesus Cristo, Ele o paga com juros e ainda
por cima nos dá a vida eterna no seu Reino.
24 -

INTERROGATÓRIO
Finalmente, CECÍLIA é chamada ao Juiz que logo
lhe pergunta:
- Como te chamas? - Ao que ela respondeu:
- Diante dos homens, chamo-me CECÍLIA, mas
o meu nome mais ilustre e glorioso é "Cristã".
Surpreendido o juiz com o atrevimento, pergunta:
-Ignoras o poder que tenho? Não sabes que, pela
autoridade dos príncipes, tenho sobre ti poderes de
vida e de morte?
- Poder de vida, não - replicou ela tranquilamente.
Tu só tens poder de morte, porque podes tirar a vida
aos que estão vivos, mas não podes devolvê-la aos
que a perderam.
Compreendendo o juiz que era tempo perdido,
apontou para as estátuas dos ídolos e ordenou:
-Sacrifica aos deuses ou morrerás irremediavel
mente.
-Disseste "aos deuses"? - replicou Cecília. O que
é que queres dizer? Não vês que essas ridículas es
tátuas, que chamas "deuses", não passam de peda
ços de madeira, pedra, bronze ou chumbo?
- Repara bem no que estás a dizer - exclamou o
prefeito. Se fiquei indiferente às injúrias que me dirigiste
a mim, não tolerarei que insultes os nossos deuses.
- 25

- Prefeito! - disse Cecília. Não te exponhas ao
riso do povo. Não sabes que essas estátuas não pas
sam de simulacros que nada podem ver nem ouvir?
Não disse mais. Com tais palavras acabava de
ganhar a sua palma de glória. Já só faltava recolhê-la.

O MARTÍRIO DE CECÍLIA

Prefeito! Não sabes que essas estátuas não passam
de simulacros que nada podem ver nem ouvir?
26 -

O juiz Almáquio espumava de raiva. As respostas
de Cecília tinham conseguido a simpatia de muitos
dos presentes que olhavam para o juiz com certo
desprezo. Por isso, ele não se atreveu a pronunciar a
sentença que no seu íntimo desejava.
Mandou que a conduzissem a casa e ateassem
ao máximo o forno que aquecia a água para os ba
nhos, a fim de a queimar com água a ferver. Mas, por
mais que se esforçassem, a água não aumentava de
temperatura.
Fracassado este intento, mandou então um ver
dugo para a decapitar a golpes de espada. CECÍLIA
recebeu-o com sinais de grande regozijo, porque fi
nalmente o Senhor lhe concedia o ansiado momento
de passar para o Reino, onde com gozo inefável po
deria entoar com as virgens e os mártires o cântico
de amor ao Divino Esposo.
Ajoelhou-se tremendo de emoção, recolheu os
- 27

cabelos para o lado, descobrindo o pescoço e, após
uma breve mas fervorosa oração, inclinou a cabeça
para o golpe decisivo.
O soldado desferiu-lhe três golpes, mas com tão
pouca sorte que apenas fez brotar um pouco de san
gue. Não pôde continuar, porque a lei não permitia
mais do que três golpes.
Entraram de imediato os cristãos que esperavam
no exterior. CECÍLIA confortava-os a todos, apesar
de estar moribunda. Todos se aproximavam para se
recomendarem às suas orações e recolher o seu san
gue como preciosa relíquia.
Ao fim de três dias chegou o bispo Urbano.
CECÍLIA alegrou-se imenso por o ter ali naquele
momento e poder encomendar-lhe os seus amigos,
os pobres.
..

.

DESEJOS DO CÉU
Disse o Apóstolo:

"Estou certo que os trabalhos. e

padecimentos desta vida nada são, comparados com a

(Rom. 8, 18).
Era este certamente o pensamento que animava
Santa Cecília ao desejar o martírio, para poder em
breve ir gozar da glória eterna por Deus prometida.
Os santos são muito sagazes. Sabem que Deus

glória que um dia havemos de receber''

Ajoelhou-se, recolheu os cabelos para o lado . . .
inclinou a cabeça para o golpe decisivo.
28 -
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não nos engana. Se Ele nos prometeu fazer-nos feli
zes no céu, porque não desejarmos ir para o céu o
mais breve possível? Porque é que às vezes dize
mos que "quanto mais tarde, melhor'?
Deus que é infinitamente sábio, sabe bem aquilo de
que mais gostamos e que nos pode fazer felizes, e até
no-lo pode conseguir, porque é infinitamente poderoso.
Então porque não desejamos morrer para ir para o céu,
onde Ele faz felizes todos aqueles que lá chegam?
Quem não quer morrer é porque não tem fé e tem
muito pouca confiança em Deus. Ou também porque
somos maus e temos medo de não ir para o céu. Mas
se nos arrependermos dos nossos pecados e nos con
fessarmos bem, não devemos ter medo de morrer,
porque só a morte nos pode abrir as portas do céu.
Esta é a principal conclusão que devemos extrair
da história do martírio de Santa Cecília. O que aí dei
xamos escrito não é propriamente uma narrativa his
tórica, pois que de Santa Cecília muito pouco ou nada
se sabe de concreto. Trata-se duma narrativa basea
da em piedosas lendas que, pelo menos, têm o méri
to de nos encantar.
Que Santa Cecília proteja todos os seus devotos e
nos consiga a graça de sermos sempre fiéis a Cristo.
A festa de Santa Cecília celebra-se a 22 de No
vembro de cada ano.
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