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O trigo da moabita 1
Francisco /v!arütlua JV!ont �1/l'erne Fruto

Ave, Palavra!
A palavra é o instrumento que Deus colocou �� disposi\·ào do
homem como eficaz veículo da comunicaç;lo entre os seus semelhan
tes, propiciando que esse dote enseje o harmonioso sentimento da
fraternidade universal de que tanto necessitamos em nossos dias.
A palavra, na acqx:ào lingi.üstica, é o signo fónico que cria a
rela�·ào entre significante e significado, e faz surgir o liame da
interlocu\·ào entre o falante e o ouvinte.
A palavra também é o lo � os da constru�c'�to heraclitiana como
,

motor da mutacào da realidade.
No plano religioso a palavra é o uerhum, primeira cogita<,·ào
para o

fiat

divino de Deus feito Homem. Tocante a esta verdade

irrefutável, diz Joào:

Et

Verhum carofactum est (1, I •} J "E o Verbo se

fez homem".
Q u a n d o a p a la v r a é judiciosa, v e r az. re\eladora de
ensinamento cristào, é semente de Deus: Semen

cst t•erhum Dei, diz

Lucas (fl, lll. "A semente é a palavra de Deus".
Ave, palavra, expressão do pensamento, dom de Deus, fluido
pentecostal que acometeu no Cenáculo aos Apóstolos, na manlü
do cristianismo, para a irradia\·ào da doutrina do Nazareno e, tam
bém, para a exaltaçào do testemunho de vida modelar do crist�lo.
Feliz de mim que posso, como intérprete, viver as alegrias desta
noite e externar com palavras os sentimentos de fraternidade da Famí
lia Mont'Alverne pelo feliz transcurso dos setenta anos de Ruth,
amada e querida entre irmàos, cunhados, cunhadas, sobrinhos e
primos: estimada e respeitada na comunidade sohralcnse, mero: da
retidào do seu car:tter, de sua conduta sempre exemplar, da sua
reconhecida mansidào, da sua conhecida prudência e da cfetiva parti
cipaçào no laicato.
1

Discurso proferido no Mosteiro de Maria Marphi.'i;l Mont'i\l\'erne, em Sohul,

em U de abri\ de 19/líl, daLI dos setenta anos de J{uth 1\!Jont':\lvcrnc

]<)=)

i\� palavras vestem os ve�tido� das circunstftncias, conforme o
sentimento de quem as profere, pois muito S<to os falares. Davi falava
com Deus pela oraç:_ ão da poesia de seus Salmos. Pctrarca, de verso
sonoríssimo, tüo esquecia as suas Canzoni. Os jograis mediavalescos
dedilhavam seus instrumentos transformando-os cm Viola cl'amorc.
Gil V icente, na infância da Língua Portuguesa, refere-se nos seus
Autos, mais de uma vez, �� fala elo coração. C:tmilo, mestre consuma
do, com sua prosa macia e redonda, relata. cm um de seus livros. a
fala do bem querer. O meu falar, as minhas palavras. ditadas pdo
sentimento filial que sempre me alcançou,

S:to

palanas de ternura.

aveludadas em crescente gratidão. rociadas ck: emoc'to. ditadas pelo
coraç)o do filho para o coração da mãe, no grato dever de exaltar a
exemplaridade de sua vida cheia de tmç·;to cristã. Por tudo isso, l ith,
te saúdo no dia de hoje, em que te vejo enlaçada pela nossa estima,
com os cabelos brancos, confirmando, pelo testemunho de tua vida.
a verdade contida no Liuro dos Prouérhios: ''Cabelos brancos são uma
coroa de glória, a qual se encontra no caminho da justiça'' 06,:\1)
Completo cu: cabelos brancos, sinal da tua renúncia silcncio�a.

O Arco do Tempo
A palavra 0 nügica e tem o encanto e a forç:_ a de atrair o
tempo passado para o tempo pre�cnte. projetando-o para as bem
aventuranç_·as do tempo futuro. Para tal constataç_::to, hasta ob�ervar
com os olhos do amor o sortilégio da palavra. O amor tudo move.
Olhai e�ta verdade qqe Dante colocou no fecho ela Diuina Co
média: L 'an1ore Lhe."" moue i! sole e !'altrc stelle (Par. XXXJil. Ji15 l.
··o amor que move o sol e outras estrelas".

Nesta noite de Páscoa florida, olhai para esta casa solarenga. de
altas paredes, com risco arquitectural do ncocl:tssico lusotropical. Vede
este Mosteiro de Marphisa Mont'Alverne, arca familiar de nossas
venerancbs tradiç·<'>es. Tudo nesta casa hoj<: é testa: da alta porta de
entrada, larga como os coraçôes de seus idealizadores, ao quintal, tudo
é alegria. Olhai a escadaria; a sala de visita e o gabinete. ambos
circundados com os retratos de nossos antepassados, de nossos avoen
gos, como a nos apontarem a retic.lào de seus exemplos. Os cômoclos

196

em pares estào enxameados de acolhedoras redes brancas, como sem
pre estiveram durante toda a sua existência, para refazer, da canseira
de dias afanosos sob o sol ardente, o repouso dos filhos e visitantes,
fazendo-os levantar pelo som dos sinos iniguabveis de Sobral e pela
bandeja do café� fumegante, servido ao pé da rede, no melhor estilo da
casa-grande do nosso patriarcado rural. Mas não C· s(l is.so. Neste abril
de �tguas mil, tudo rdloriu. \lo jardim lateral, obseJYai o verdor da
palmeira cinqüenten:tria, apontando-nos, com as flechas de suas pal
mas, que nosso destino é o alto, que nossa vida é transfinita. tal como
na verdade virgiliana: Macte noua uil1ute,

pue1�· sic ittt rod ostm.

( Eneida.

IX, 641 ) : "Continua com nova força, ó jovem: é assim que se vai aos
astros". Deixai que vossos cora(·ôes sejam envolvidos no suave perfu
me das flores emblemáticas de nossa família: o jasmim-laranja de Vovó
Marphisa e as estrelas do Papai Toinho, delicados símbolos do amor
primaveril nos cora<c'(Jes do Casal Fundador de nosso clã. O buquf·-de
noiva, os velhos jasmineiros, o araç·azeiro também riem na oferta da
divosa de suas flores e frutos, sob o despencar do vC·u da.s :tguas das
bicas-de-jacaré.

E esta sala ck estar, com a larga me.sa do velho patriarca
Antônio Mont'Alverne, aumentada para caber a prok numerosa de
meu Avô, está ornada com a velha e preciosa toalha da.s núpcias de
Papai Toinho com Vov<) Marphisa, e, agora, também, enfeita a mesa
para a festa do Jubileu de Ternura de Ruth Mont'Alverne, guardiã
deste bem amado Mosteiro, suave sucessora de Vovr'l 1\!larphisa, no
continuar da prece nos velhos santuários e no cativante e acolhedor
gesto de a todos abrigar neste teto, largo como seu cora<,:�!o.
A palavra é vida e vivifica o passado que sai do cofre da
memória. O tecido da estrutura da frase é irrigado com o sangue da
sensibilidade, pulsando no ritmo harmonioso ela emocú'J que trans
mite o escritor. Só o texto, s('J o livro, só o discurso retC·m o tempo
fugidio, guardando sua alma, conforme a licão de Carlylc.
Ouçam o que vê meu coração, na a(:ão interligada do tempo
passado com o momento em que vivemos, tentando reter a alma do
tempo. Realumbra-se o Mosteiro nesta noite de cálidas emoç-c'1es, na
exata medida, como reluziu na manhã de 1918, dia de sua inaugura
çào. Pela escadaria que agora acabamos de subir, subiu, naquela
radiosa manhã, um grupo de meninos e meninas, alumhrado com a
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beleza severa dos móveis de pau-preto, dos consolos com grandes
espelhos, das ctm1odas conventuais, a olharem aturdidos para aquela
mesa, repleta de bules, da louça requintada de Talavera, e dos bacar:ts
do Bar:to, para servir o chocolate e o vinho capitoso. Vejo, agora,
aquelas meninas transformadas em minhas tias, cercando, com a
mesma emo<;�to, a velha mesa, ao redor da qual estamos. Duas da
quelas meninas, minhas tias Aracy e Alpha, agora. aqui. est:to jubila
elas com a !:turca de "iO anos de feliz união matrimonial. confirmando
que o casamento � o vínculo que rüo se desata, que proporciona
vida de doa(·ão a dois, em proveito da prole.
O momento culminante daquela manlú de 1 <) lR se completa,

pela retencão da alma do tempo. nesta noite de 1 <JHR. Esta curva do
passado com o presente, em sua convergência abstrata, � o que
chamo arco do tempo.
Nos idos de 1 <JlH, após a invasão clcsta casa pela ciranda da
meninada, para a festa da inaugurac·<[o do Mosteiro, subiu o casal
Maria Dclmira e Alexandre Soares. Ela vestia um longo de renda
escura, modelo Imperatriz Teresa Cristina. O Bar:to. de paletó saco.
vinha ahordoado a uma bengala, mais por charme que por necessi
dade, pois ainda estava cheio de fon;as,

c

ainda cr<t faceiro. O casal

postou-se no topo da escada. aguardando a filha

c

o genro, com o

intuito de surpreender o riso do contentamento do jovem casal. para
o qual construíram a imponente morada inteira. O Bar�to tinha o ar
senatorial, palct(> aberto, mergulhando o polegar na cava do colete

c

o dedo mínimo dan(·ando sobre o corrent;[o de ouro. que traspassava
os bofes de renda da camisa de cambraia. Nininha portava uma
sombrinha francesa, comprada na Nlaison Bleu, mas o que nela mais
se destacava eram as orelhas consteladas de brilhantes, que lhe pre
senteara o marido, em duas ocasiôes. Em seguida, chegou Vovó
Marphisa, na beleza de seus 27 anos, arrimada no braço do seu
Toinho. Vov(J vestia um azul-cobalto, que mais lhe iluminava seu
rosto de porcelana. No pulso da mão esquerda. era visível uma
pulseira. uma fmcora de brilhantes, presa a uma fita de veludo preta.
\lo colo, uma estrela, também, de brilhantes. adorno da joalharia da
mãe. E o mats importante: trazia nos bra(·os, aconchegada ao seu
cora('ão, uma crianca de três meses. Era a l lth, que agora est:t aqui
entre nós, na mesma casa, com os irmãos que com ela aqui chega-
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ram. no dia da inauguraçào do Casado,

r:

com os outro s que chega

ram dep oi s . Vejam: de 191H a este 1<)88, jamais deixou este solar, é o
amor velho, é o amor recíproco. I� este velho Mosteiro, Ruth. que
agora se encontra remorado, exibindo as galas do.-; seus enfeites. ela
mesma gente, que te saúda também, enternecido pe los 70 anos de
convivência. de cuidados. de amizade.
Aqu ela entrada entre núe

c

filha nesta casa, no

m es

mo mo

mento, na per spect iva elo tempo, me permite concluir que houve
um fluido premonitório ele Vovó Marphisa, po i s, na verdade, levava
ela para a casa nova, para o seu Mosteiro, a inseparável companhia

ele toda a sua vida. transformando-se, pelos inexcedíVL'is cuidaelos.
em zeloso e vigi lan t e Anjo ela Guarda.

Ave, palavra que ressu sc ita o tempo. que o fixa na textura
imagí stica da escritura.
Repito os belos v er sos iniciais das

Sextilhos de Frei Antâo:

Bom tempoj(n' o d'outrora
Quando o reino era cristâo,

Na inaugura�·;lo do Mosteiro, em I C)l8, a p rim e ira festa foi a ela
confraternizaç·ào do belo quad ro ele Cristo majestático.\ indo do Cr;lo
Pará, através do Verniauel. amigo de meu i\v(J. Em perfeita quadratura.
a primeira manifestacào de regozijo da Família Mont'Alverne. pe lo
transcurso dos 70 anos de Ruth, foi a celebraç·ào da Missa na Capela
do Colé gio Santa Ana, pelos caros amigos Padres Sadoc, Gonçalo e
Lira. Pela constante religiosidade, pela reta conduta, pôde Uth bem
contar seus dias. E foi por isto mesmo que mandei imprimir, na
lembrança que foi distribuída aos que patticiparam da Missa. o versículo

12 do Sal m o 8(). Diz o Sa l mista : "f:'nsinai-rzos o f7Cm contar os
rwssos dias. pora o!canço r mos o saber do coraçân"

O Trigo da Dedicação
A vida de nossa Huth Mont'Alverne, em v;üios aspectos. se

as semelh a com a vers�to bíblica da Rute moahiu. No Livro de Hute

IC)C)

é intenso e vivo o di�tlogo. Ressalta a operosidade, a renúncia e o
amor a toda prova com que cercou Rute a Noemi Demais, disso.
destaca também o cumprimento da lei do levirato e, por último.
enfoca a univL·rsalidade do amor de Deus, que inclui na ascendên
cia de Jesus uma estrangeira e um judeu.
A nossa Ruth nasceu em 13 de abril de 1<)18. Colhi nas
p�tginas do maior dos sermonistas, no verbo barroco do Padre
Antônio V ieira, que iluminou os púlpitos da Bahia, do Pará e do
Maranlüo, um pensamento contido no

da /vlâe de

Sermâ o do Nascimento

J) eus, pregado em Odivelas. no Com L'nto das Filhas

do Patriarca S;'to Bernardo, construído por D. Dinis. Imagino ver
o Padre V ieira neste Mosteiro, na sala de visitas. de roquete de
renda e a estola roxa sobre o mesmo, tomado de frémito oratório,
com a núo alada, escandindo as palavras no português castiço

que reboa: "Nasce Rute, nào só para colher, mas para rep,ar co1n

u'u e criar as espip,as, de que se hâ de fazer o pâo.
que há de ser o sustento do mundo".

o o malho do

Criou-se l�uth entre a bulha dos irm;'t<ls e amigos. entre as
temporadas da Meruoca e do Jatob�t. sob o inesquecível comando
culin{trio de rvlaria de Holanda, a nossa Comadn.:. llm tenaz paratifo
redobrou os cuidados paternos, robustecendo também o afeto. Bem
cedo, aos H anos, j{t tinha um ar de proft.:ssorinha, pois usava ócu
los. Estudou no Externato do Colégio de Nossa Senhora da Assun

ção e depois diplomou-se no Colégio Santa Ana. Cresceu, tornou-se
adulta, mas sempre andou ligada �L barra do vestido da mãe e, no
continuar, cristalizou seu afeto �L Senhora deste Mosteiro. Vov(l
Marphisa, na leitura de sua Mensagem, em 1 0/ ll/ ll)"i6, data de suas
Bodas de Saudade. rra\·ou-lhe este perfil, que agora redigo. para
exaltar a ambas. Dizia a Vovó querida: "])e p,c�nio ulep,re.

parece ter
assimilado. entretanto, as características de renúucia e dedicaçâo
da bela nwa!Jita. sua homônima da Bíblic.t e se cumo esta nào se
tornou a uo!untârict co mpanh i a de uma sop,ra que nunca se e.\jór
çou em adquin1� constituiu-se o Anjo da Gua rda da sua Nfamâe"

Quero ampliar este perfil com o meu pincel: l lth foi sempre cordata,
mansa, (kdicada �� m�te, cumprindo com alegria seus deveres, pon
do sempre em primeiro lugar a prática das virtudes. Como a l\ute
moahita, a Huth sohraknse colheu o trigo das gavclas e semeou a
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sua semente em exemplo de rara dedicação filial. Sei e digo para
exaltá-la, com o lacre de meu testemunho, que vivenciou com sua
Mamãe o juramento que sua homônima bíblica fizera com Noemi:
Ne adeuerseris mihi ut relinquam te et a beam: quocumque enim
perrexeris per;gam, et uhi moratafueris, et ego pariter morahor Populus
tuus populus meus. et Deus tuus Deus meus. Quae te terra morientem
susceperit, in ea moriar: ihique locum accipiam sepulturac. Haec mihi
faciat Dominus et haec addat, si nem sola mors me et te si!parauerit
( Rute, 1, 16-17). "Não te ponhas contra mim obrigando-me a deixar
te e a ir-me: porque para onde quer que tu fores, irei eu:
que tu ficares, ficarei eu também. O teu povo ser{l

o

e

onde quer

meu povo, e o

teu Deus o meu Deus. A terra em que morreres, nessa morrerei:

e

ali

terei o meu sepulcro. Isto me faça o Senhor, e ainda mais, se outra
coisa que a morte me separar de ti"'.
Não conheço desvelo que se iguale ao que Ruth, com alegria.
dedicou �� Vovó Marphisa. Deu à sua núe a paz de là

e

o mel da

bondade de seu coração. Cantava com a mãe, rezava com a mãe,
acompanhava a mãe, vivia com enternecimento edificante com a mãe.
Jú velhinha, Vovó Marphisa, agradecida ao desvelo da filha
querida, fez o elogio que tem os tons de incontida ternura, que
agora repito, fiel �� sua memória, e para consagrar esta virtude:
/VIas .
Vejo ao meu lado um clarào
Na inuulp,ar dedicaçào
Da.filial Moahita
Quefeliz comigo habita
Me servindo com alegria
Sem cessar de noite c de dia.
Por esta dedica"·;1o diuturna, sem exibição. consciente, de
feição angelizante, que dedicaste �� Vovó Marphisa, tua família, ao
redor de ti, te saúda, como modelo de dedicação filial.
Ave, palavra. cujo sottilégio reanima o tempo

e

nos faz reviver

sua atmosfera, na sedenta procura do tônico reconfortador de seu
reencontro.
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A Água da Adoção
Bateia na m;-to, sigo para a margem do rio da mem<'>ria, pisan
do com cuidado sobre o cascalho dos dias iluminados, na risonha
inffmcia, na promissora juventude c na hora solar da maturidade,
até chegar ;t areia aurífera deste dia, desta noite, para lavar velhas
e caras recordac<)cs. Quero-vos mostrar o ouro da minha gratidào,

na tlanúncia ela palavra.

É a

voz do coraç·;"t<l que ides ouvir. e

gostaria que o verbo me fosse {tgil, a frase iluminada, cerzida, com
boleio e ritmo, para revificar, no encontro elo tempo rede.-;coherto.
as relembrancas de um afeto mútuo. Quero-vos contar os traç·os
iniciais de minha adoç·ào, vinda pela bênç:;lo da madrinha. pel o

amor maternal que Uth sempre me devotou. Entretanto. tenho a
preocupaç.:ào de alertar aos que me ouvem, neste lar comum da
Família Mont'J\Ivcrne, a mesma observa\ ào que fez Cuimaràes Rosa,
·

na Academia Brasileira de Letras, quando leu o perfil de Joào Neves
de Fontoura. Repito:

"No que me refiro. suh-reji·ro-mc''. O

que pre

tendo, o especial prop6sito que tenho, é exaltar a llth, no grato
dever de filho. agradecendo a mào que m e

vem ahencoando a viela.

desde a primavera de 1941.

É comum aos recém-nascidos o choro persistente. ::1s vezes
aplacado pdo canto da màe ou pela chupeta, pelo pipo ou p e la
borracha, como fazia a nossa Quinha, que embalou desde o berço da
Mainha ao do Ticiano. Mas, também é verdade que ll{t criança de
,

choro renitente, que impacienta e angustia a quantos a ouvem, sem
poder conseguir sedar o ritmo enervante do som daquela angústia
infantil. Em um dos dias do mês de outubro de 1 ()41. estava eu a
gritar. num choro prolongado, que afligiu a Mainha. que resistiu :t
ctntiga monocc)rdia da Fo1tinha. Vov<) Marphisa foi chamacht

e.

lépida.

veio acudir a voz de Mainha, com a sua autoridade de tl'l' criado prole
numerosa. lksisti a tudo: e ra o meu dia de chorar. Fui entregue aos

b raços da Uth, que me trouxe para este Mosteiro

c. obse rv a n

do que

os meus l{tbios estavam secos, c cu j{t ansiado de chorar, delHlle
{tgua, uma mamadeira d'{tgua, que foi sorvida com a sofreguidào de
quem encontrou o que

desejava.

Farto, saciado, ahri os olhos de

risco, e ri para ela, quando vi sua alegria cm me ver calado, com a
sede dessedentada. Foi desse tempo, até hojL', que aquela abençoada
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:tgua se vem renovando, como fonte inesgot:tvel, nos muitos modos
em que o amor materno consegue transformar as coisas em afeto,
carinho, bênção e verdadeira adoção, até se iluminar na :tgua lustral
do meu batismo, quando se tornou minha madrinha. Contente do
penhor de sua bênç·ão, pedi-lhe que a estendesse i"t minha filha Maria
Letícia, hoje, sua afilhada, também.
Filho de pais católicos, fui pagão por um ano, �l espera de que
meu prometido padrinho se ordenasse sacerdote. para ele mesmo
me batizar, cómo o fez na Catedral de Sobral. Marcada a data da
cerimônia batismal. Uth foi escolhida para minha madrinha. por
inspiração de meu pai, que lembrou a minha mãe a afeiç·;!o da Ruth
pelo menino, desde o dia daquele choro persistente, que resultou
numa temporada inicial de dois meses nesta casa. A ;ígua do
batismo me fez cristão e me garantiu navegar nas outras :tguas
da afeição especial da Uth.
Mesmo sendo secundarum partium, devo referir que foi a
madrinha que me alfabdizou, em uma cartilha que ainda possuo e
que guardo como um dos textos da mais alta valia da minha livraria
particular.
Sempre acompanhei seus passos: fui o assistente infantil de
suas aulas no Grupo Professor Arruda; assistia com ela, da Tribuna
da Catedral de Sobral, aos atos da Semana Santa, ainda sem enten
der o latim dos padres ilustres; aturdido com o estrondo, teste
munhei, com a Ruth, a demolicão da antiga Capela de S;-to Francisco.
dos batentes da casa fronteira �t casa dos meus tios Lecla e José
Aguiar Frota. A primeira película cinematogrMica a que assisti, no
Cine São João- À Noite Sonhamos- foi levado por l Jth.
Essa assistê·ncia da madrinha ao afilhado era entremeada de
presentes: os sapatos de hufinho, a bolinha de jJillp,fU! jXJJZ,i.!,llC e os
soldadinhos de chumbo, os quais guardo comigo, talvez com o
desejo inconsciente de reter a radiosa infància. que desfrutei ao
lado da madrinha.
A proteção da Uth se alargou para a juventude. Em Fortaleza,
quando me tornei, por empenho da Vovó Marphisa.

e

por conscien

te pendor vocacional, bacharel em direito, em 196CJ, foi Euth que
me colocou o rubi no dedo, na Igreja do Sagrado Cora<,·;to de .Jesus.
exatamente 33 anos depois da formatura, na mesma Faculdade de
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Direito, do meu tio José Maria. Na Disserta�:to. rar;t obter a conclu
são elo curso de P<'>s-Grauda�ào, na Faculdade de Direito, lá estava
ela, ouvindo a argi.ii�ào que me era feita, com verdadeiro ranço
coimbr�to. Na Universidade Vale do Acarali. quando iniciei o ma
gistério superior dessa Instituição, deixou-me �� porta da sala de
aula. P no Maranlúo, quando me casei com Maria Gerviz. na Ca
.

tedral de Nossa Senhora da V i tória, estava Uth. rezando por nossa
uniào, levando-me o presente de Vovó Marphisa e o seu. na amos
tra do Aparelho das Orquídeas, adquirido por meu avô, naquele
Estado. Quando lancei meu primeiro livro. no Sal;lo da Academia
Maranhense de Letras. estava Uth ao lado da CJerviz, observando a
distrihuk_::to de aut(>grafos do bisonho escritor. 'Jo Pal{tcio dos
Leôes. quando o Governador do Estado colocou sobre o meu
peito a Medalha do Mérito Timhira, estavam Carolina. Antônio,
Tio Mendes e llth. a qual, quando me ahra(:ou. confessou: cct!cu

!o a alegria

de suo mâe. Marialva. se aqui estiuesse.

O que posso dizer é que por onde ando. escalando meu cami
nho, subindo encostas, cumprindo o dever de marido. pai. amigo

e

profissional, tenho encontrado o louro trigo da seara da moahita
sobralense. da minha madrinha, da mãe adoriva qut· ganhei. trans
formando em afeto, em palavras de conselho

e

de ;11nor filial.

Ave. palavra que redescobre o tempo e possibilita. pelo seu
sortilégio, reanimar caras emoç(>es, no milagre da fixaç;'to da alma
do tempo.
Utinha, que Deus faça do trigo do teu exemplo a semente
para novas searas na Família Mont'Alverne.

204

