MARIA BRAZ CHAVES
Cursos Ginasial, Normal e Colegial
em Po~os de Caldas, onde nasceu em
1934.
Fez os estudos de Fanmlcia na Faculdade de Fartmici1 e Odontologia de
Alfenas - M.G. - diplomando -se em
1954.
Logo ap6s, come<;ou suas atividades
profissionais no Magisterio e Laborat6rio de Antdises, interrompendo-as devido a problemas renais, tendo extnido
o rim esquerdo em 1957.
Reiniciou 0 Magisterio no Colegio
Comercial e na Escola Normal Jesus
Maria Jose, em 1959.
Em Julho de 1963, seguiu sua Voca~ao Religiosa, conscguindo fazer apenas 0 Postulantado, na Congrega<;ao
Jesus M1ria Jose.
Foi hospitalizada em principios de
1964 e, em Fevereiro do mesmo ano
sofreu varias crises cardiovascu:ares.
Em conseqi.iencia, passou muitos anos
acamada.
Durante esse tempo pede rneditar e
adquirir experiencias que viriam ser tra duzid1s neste Ii vro.
Em J unho de 1966, teve novas crises
cardio-renais.
Em 1967, hospita'izada alguns dias.
No final de 1967 escreveu:
"Urn ser entre bilh6es .. . "
Participou, com seu arnadorisrno literario, de alguns concurSos prornovidos
pelo territ6r:o brasileiro.
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SECRETARIA DE EST ADO

N. 121762
Vaticano, 8 de Agosto de 1968
Minha Senhora
Tenho 0 prazer de comunicar·Lhe que 0 Santo Padre
-recebeu com complacencia 0 volume que teve a gentileza de oferecer-Lhe, em que coligiu diversos trabalhos
litercirios de sua autoria, sob 0 titulo "Um ser entre
:'bilhoes" e _a que quis apor cativante dedicat6ria.
Confiou-me Sua Santidade 0 honroso en cargo de
significar-lhe a Sua gratidiio pelo delicado e nobre gesto
,e de assegurar-lhe que implorarci de Deus as mais
abundantes grac;as celestiais sobre a Senhora e sua fa-milia, em penhor das quais de bom grade lhes concede
,a Benc;iio Apost6lica pedida.
Aproveito 0 ensejo para lhe afirmar, minha Senhora,
'.os protestos da minha atenta considerac;iio em Cristo
.Senhor,
subscrevendo-me:

..
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J. Benelli
Su bstitl/to

:Exma. Senhora
.MARIA BRAZ CHAVES
<caixa Postal 181
POQOS DE CALDAS

HOMENAGENS
A meus queridos pais Arthur e Inah
:A. Congregagao Jesus Maria Jose
A meu tio-avo WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES
- homenagem postuma - neste seu Centemirio.
A D. Jose de Almeida Batista Pereira
/.
A Thomas Merton - Homenagem postuma{ 1'1. - t ~
A Mons. Dr . J ose Faria de Cast ro
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A Regis Castro e Senhora
A Lucia Jordao Villela
Ao Instituto Universal Brasileiro

C:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •

ABBEY OF GETHSEMANI

_ _~""'__ _ _ _ _

TRAPPIST KENTUCKY 40073

Ney, 11. /t
~~ '1''Vt fn 71WL ~ 1
~'f.t; .. j.n

~~ .

7

'W(A

Uv'4

/1UM~

~ ~.~ ~ ~~ ~./~
~ ,
thJ{~7 l-~ ~
~~

Urn veludo negro, pontilhado de estrelas, surgia aos
olhares das criaturas, maravilhadas com 0 firmamento, pleno
de riquezas, s6is mil, convidando os que amam 0 Belo a
erguerem uma prece para a Paz na humanidade . . .
Muito longe, em terras de alem-mar, homens lutavam
entre si, numa guerra sangrenta, fratricida. .. 0 chao se
avermelhava com 0 sangue de tantos her6is, que, nada mais
queriam senao que todos f6ssem irmaos e se amassem uns
aos outros, sem ambigao e maldades ...
. . . de todos era a Estrela, mensageira do amor, da paz,
da esperanga ...

