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Apresentação

Caro leitor,
A paz de Nosso Senhor Jesus Cristo!
Com alegria, a Editora Molokai traz ao Brasil o livro
Tesouro em Barro, a autobiografia do Venerável Fulton
Sheen.
Nesta obra, o bispo norte-americano, que converteu
milhões de pessoas por meio de suas pregações na TV e
no rádio, traz profundas reflexões acerca de sua vocação
sacerdotal, seu trabalho como professor e comunicador,
suas viagens missionárias, as debilidades e purificação de
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seu temperamento, seus desafios dentro da Igreja e sua
evangelização no mundo.
Impactados pela atualidade de suas palavras e por
seu tom sempre sincero e profético, a Editora Molokai
decidiu, assim, concretizar o projeto Coleção Fulton
Sheen, que, sabemos, fará um bem incomensurável aos
que anseiam um maior conhecimento da Verdade.
Através de nosso apostolado, buscando sempre
oferecer ao espaço editorial nacional obras que
contribuam para a santificação das almas, cremos que a
vida e os livros deste bispo norte-americano, que viveu e
morreu em odores de santidade, farão muito pela Igreja
em nosso país.
Além desta presente autobiografia e da obra “Justiça
e Caridade”, publicada em setembro passado, dois outros
livros desta Coleção já estão prontos para serem relançados
em novas edições revisadas:
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Para nós, tornar o Venerável Fulton Sheen mais
conhecido no Brasil é uma missão estimulante, pois sua
vida e seu amor pelo Evangelho oferecem, no tempo e na
eternidade, maior honra e glória a Nosso Senhor.
Tesouro em Barro foi escrito ao final de sua travessia
pela vida. Um homem incansável que, mesmo bastante
debilitado e em meio a cirurgias, não deixou de testemunhar
a misericórdia de Deus em sua vida.
Temos certeza de que a leitura desta autobiografia
e de todas as outras obras deste sucessor dos apóstolos,
assim como todo o conteúdo das próximas páginas, irão
contribuir, caro leitor, em sua determinação a passar pela
porta estreita da santidade, tão desejada pela Virgem Maria
e pela Santíssima Trindade.
Que Deus lhe abençoe, assim como a toda sua família.
Em Cristo,
Editora Molokai
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Homilia Proferida na Liturgia do
Funeral do Arcebispo Fulton J. Sheen *

Meus caros amigos:

U

Uma voz silenciou no seio da Igreja e em nosso
país, e voz semelhante não será ouvida novamente
em nossos dias. A vocação de Fulton Sheen está
consumada; ele respondeu com um “sim” final ao chamado
de Deus, um “sim” tão definitivo, que a fragilidade humana
e a enfermidade nunca poderiam reverter.
*Epílogo do livro Tesouro em Barro
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No dia 20 de setembro deste ano, com cinco amigos,
eu ouvi o Arcebispo Sheen fazer uma revisão de sua vida
durante a celebração da Eucaristia, que era sua ação de
graças a Deus por sessenta anos de sacerdócio. A divisão
que ele mesmo fez de sua vida em três períodos nos servirá
muito bem para esta ocasião.
Primeiro, houve o período da vocação, o chamado
de Deus. Aquele chamado foi para ele tão claro como
foi o chamado de Deus ao Profeta Jeremias na passagem
do Antigo Testamento que acabamos de ouvir, e como o
“venham e vejam” do próprio Jesus aos discípulos de João,
na passagem do Evangelho. Nunca houve um momento
em sua vida em que ele não desejasse ser padre; nunca
houve um momento em sua vida em que ele desejasse
abraçar outra carreira.
Parte de sua resposta ao chamado de Deus foi
uma prática que ele iniciou no ano de sua ordenação ao
sacerdócio. Todos os seus dias começavam com a primeira
hora, a primeira e melhor das horas — ele era madrugador
— dedicada a Deus em oração. Essa era a sua Hora Santa,
e era sempre feita na presença do Santíssimo Sacramento.
Essa prática continuou sem interrupção, pelos sessenta
anos seguintes. Tão certo quanto o fato de estarmos aqui,
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na Catedral de São Patrício nesta noite, ele fez sua Hora
Santa no último domingo de manhã, o dia de sua morte.
Sempre que ele respondia àqueles que lhe perguntavam
qual era o segredo de sua habilidade para tocar as mentes
e os corações, sua resposta era “a Hora Santa” — quando
ele falava com Deus e ouvia Deus falando com ele. Aqui,
os seus conflitos eram reconciliados, pois ele não mantinha
opiniões levianamente; aqui, suas ansiedades e inseguranças
eram acalmadas, pois ele era o mais humano dos homens;
aqui, seu coração literalmente se incendiava com a força
que o fez sempre incansável para responder totalmente ao
chamado de Deus.
Esse período de sua vida marcou também a expansão
de seu intelecto e o crescimento de sua constante busca
pela excelência e qualidade. Ele dizia frequentemente quão
grato era à Igreja, pela maravilhosa educação que recebera,
a qual abriu sua mente para uma curiosidade intelectual
que nunca o deixou. Ele sempre queria ter novos livros,
gostava de se relacionar com pessoas interessantes e
bem informadas; as últimas descobertas científicas e os
dispositivos tecnológicos fascinavam-no.
Em 20 de setembro, o Arcebispo Sheen falou sobre
o segundo período de sua vida como o Período da
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Proclamação. Voltando da Europa em 1925, iniciou a
maravilhosa carreira de oratória, ensino e pregação. Ele
foi o primeiro a ter uma série contínua de transmissões
religiosas pelo rádio, o primeiro homem da Igreja a ter
um programa regular na televisão. O ambão desta grande
catedral foi seu durante anos, quando multidões vinham
ouvir seus sermões, e aí está o tocantemente belo significado
de seu sepultamento na cripta sob o altar-mor. Sua caneta
produziu mais de sessenta livros, bem como artigos e
cartas cujo número jamais se saberá. Ele sempre se referia
ao pensamento da época e insistia em que o orador deve
iniciar sua mensagem de onde estão os seus ouvintes, não
de onde ele está.
Foi nessa fase de sua vida que a Igreja pediu a ele que
dirigisse a Sociedade para Propagação da Fé, nos Estados
Unidos.
Naquela época, sua reputação estava solidamente
estabelecida como professor Universidade Católica da
América. Muitos lhe perguntaram como ele podia deixar
tal posição em favor de um apostolado aparentemente
limitado, ao que ele respondeu: “Eu movi as paredes e
ampliei as salas de aula, agora eu quero abraçar o mundo
todo”. Nesse papel, como era esperado, ele intensificaria
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seu entusiasmo missionário dentro da Igreja e iria em busca
de apoio financeiro para as necessidades missionárias.
A Igreja em todo o mundo será eternamente grata pela
maneira como ele desempenhou suas responsabilidades.
Ele deu aos missionários de todo o mundo um novo sentido
da dignidade de sua vocação. Reuniu os ideais missionários
em frases pequenas e inesquecíveis:
“Foi um poeta latino pagão que disse que a caridade
começa em casa. Na margem de uma estrada poeirenta e
pedregosa, entre Jerusalém e Jericó, certo samaritano nos
ensinou que, com Cristo, a caridade começa fora de casa e
com o mais indesejado dos nossos semelhantes.”
Novamente: “Nossa caridade com os pobres do mundo
é medida por Deus, não tanto pelo que nós damos, mas
sim pelo quanto reservamos para nós, após nossa doação.
É por isso que a moedinha da viúva tinha um grande valor;
ela deu tudo o que tinha”.
E falando a pessoas como eu: “Podemos dizer que
nós não somos capazes de extrair, mas nunca diremos que
temos vergonha de pedir”.
Seu amor pela Sociedade para Propagação da Fé foi
mantido na vida e na morte, e não é surpresa que tanto na
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vida quanto na morte ele tenha doado todos os seus bens
terrenos.
Muitos foram trazidos à fé em Cristo e na Igreja por
meio de suas palavras e, para cada nome famoso que
ele catequizou, houve centenas de outros que eram para
ele tão importantes quanto aqueles da vida pública. Sua
apresentação da grandiosidade da fé católica era poderosa
e convincente. Uma de suas convertidas falou por todos e
resumiu esse dom, ao término de uma catequese, pulando
com os braços levantados e gritando alto: “Ó Deus, que
protagonista tens neste homem!”
Em 20 de setembro, o Arcebispo Sheen falou também
sobre um terceiro período de sua vida. Foi o período
em que ele começou a conhecer Cristo como nunca
tinha conhecido, a amá-lo com maior intensidade e a
experimentar uma paz indescritível. Em retrospecto, esse
período me parece ser aquele que começa com a escrita
de sua monumental obra Life of Christ (Vida de Cristo),
no fim da década de 50. Gradualmente, ele se despojou de
seus bens; ele era um homem que amava as coisas bonitas.
Mas elas foram-se tornando cada vez menos importantes
para ele, à medida que Cristo se tornava cada vez mais
importante, e que sua compreensão do mistério da Cruz
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aumentava.
Frequentemente ele falava de sua morte, para
admiração e muitas vezes consternação de seus ouvintes
e amigos. Mas ele dizia: “Não é que eu não ame a vida; eu
amo. Mas eu quero ver o Senhor. Tenho passado horas
diante dele no Santíssimo Sacramento. Tenho falado com
Ele em oração, e tenho falado d’Ele a todos os que me
ouvem, e agora eu quero vê-Lo face a face”.
Se pudéssemos perguntar-lhe agora, tenho certeza de
que ele diria que o ponto máximo de sua carreira ocorreu
aqui, no Santuário da Catedral de São Patrício, no dia 2 de
outubro deste ano, quando o Papa João Paulo II envolveu-o
em um abraço fraterno. Mais tarde, eu perguntei a ele o que
o Santo Padre disse quando eles estavam aqui. “Ele disse
que eu tinha escrito e falado bem sobre Nosso Senhor
Jesus Cristo, e que eu era um filho leal da Igreja.”
No domingo passado, às 19h15, Deus chamou para
si o Arcebispo Fulton Sheen pelo seu nome. Era um
momento conhecido por Deus e determinado por Ele
desde toda a eternidade, uma chamada à vida perfeita, à
verdade e ao amor, uma chamada a uma vida da qual ele
nunca se cansará, que não poderia ser melhor, e que ele
nunca perderá.
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Querido amigo, Arcebispo Sheen, nós todos nos
tornamos melhores porque você esteve em nosso meio e
era nosso amigo.
Nós o recomendamos aos cuidados de sua “amável
senhora vestida de azul”. Rezamos para que Jesus já tenha
dito: “Eu ouvi Minha mãe falar de você”.
Adeus, Fulton Sheen, e que Deus o tenha para sempre!
Arcebispo Edward T. O’Meara, S. T. D.
Catedral de São Patrício
Nova Iorque, 13 de dezembro de 1979
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O significado do Natal
Pregação retirada do Programa de TV “Life Is Worth Living”
Originalmente transmitido em 1956

O

programa de hoje é sobre o significado do Natal,
mas, para entendê-lo, precisamos passar por
algumas filosofias de vida. Chesterton chegou
a dizer que era extremamente importante adotar uma
filosofia de vida. Ele disse que quando você vai ao dentista,
antes de o dentista começar a abrir o seu dente, ele tem
o direito de perguntar: “Qual é a sua filosofia de vida?”
Porque se a sua filosofia de vida for ruim, ele não pode
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ter certeza de que você pagará a conta ao final do serviço.
E Sócrates disse: “Case-se. Se a sua esposa for uma boa
pessoa, você será feliz. Se ela for uma velha chata, você se
tornará um filósofo.” Sócrates, é claro, era filósofo...
Basicamente, há apenas duas filosofias de vida.
A primeira filosofia de vida é esta: é a do homem que
busca a perfeição, a felicidade ou a Deus por meio dos
seus próprios esforços. Essa é a filosofia, por exemplo,
do Budismo, do Confucionismo, do Taoísmo e da Grécia
antiga. Supunha-se que fosse possível alcançar a felicidade
através da contemplação dos deuses ou – conforme as
religiões orientais ainda acreditam – por meio de alguma
forma de áskesis e autodisciplina em que, ao seguir o
caminho de Buda, por exemplo, você esmaga todos os
seus desejos e, em algum momento, alcança algum tipo
de perfeição. Acontece que, hoje em dia, essa também é
a filosofia seguida por muitos que consultam psicólogos
esquisitos que erroneamente identificam sua linha como
“cristã”. Eles acreditam que, se reorganizarem seus estados
mentais, se ficarem passando tochas de uma pessoa para
outra, ou se fizerem algo razoavelmente decente na ordem
natural, atingirão algum tipo de perfeição.
Essa filosofia de vida não é muito sólida, e a razão disso
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é que temos que reconhecer que não somos capazes de nos
elevarmos apenas a partir dos nossos próprios esforços.
Não conseguimos nos erguer ao puxar as próprias orelhas,
e todos nós sabemos que a barbárie não é algo que a gente
deixa para trás: é algo que está nas nossas profundezas.
Sabemos que existe um animal que habita em nós e que,
a qualquer momento, esse animal pode ser solto. Além
do mais, há um limite para aquilo que podemos saber, e
mesmo quando sabemos muito – quando temos códigos
morais suficientes – ainda assim podemos ser impotentes.
Nada dá uma sacudida tão grande no homem quanto a
necessidade de se virar com seus próprios recursos.
Já do outro lado, há uma outra filosofia de vida que é
exatamente oposta. Ao invés de o homem subir até Deus,
tal filosofia opera no sentido contrário: é Deus quem desce
até o homem. E esta é a verdadeira experiência da alma,
pois a alma responde a algo, ao invés de tomar a iniciativa.
Há um mundo de diferença entre as duas filosofias. No
primeiro caso, toda a iniciativa parte do homem. No
segundo caso, é o homem que responde a alguma coisa.
Com muita frequência, caímos no erro de pensar que, se
tivermos uma pequena faísca de amor, Deus surgirá como
a chama. Ou, se nos vestirmos bem e colocarmos o traje
da virtude, Deus ficará muito satisfeito e começará a nos
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amar. Não é assim que funciona. Deus nos ama antes de
nós O amarmos.
Um homem que tivesse nascido cego e que, após uma
operação, passasse a enxergar, poderia pensar que o sol, as
montanhas, os vales, os rios e os córregos tivessem surgido
naquele instante em que ganhou a sua visão, mas eles
sempre estiveram lá. Foi ele que acabara de descobri-los.
Toda criança, quando chega aos seis ou sete anos de idade,
começa a perceber que a mãe o ama, mas a mãe sempre o
amou. A mãe o amava antes de ele nascer. Aliás, é por isso
que muitos só percebem o quanto são amados pelos pais
quando eles mesmos passam a ser pais. Portanto, o amor já
está lá antes de nós o percebermos. Em outras palavras, a
religião é fundamentalmente uma resposta do homem – e
não uma iniciativa sua – e é assim que a natureza funciona.
Agora, quero mostrar para vocês um esquema do
universo: a hierarquia da criação. Esta é uma maneira
peculiar de desenhar o mundo e o universo. Quando se
pensa na condição em que o mundo está agora, às vezes
até dá vontade de ter perdido o voo! E para aqueles que
pensam que o mundo lhes deve o sustento, é sempre bom
lembrar que o mundo já estava aqui bem antes de eles
surgirem. Muito bem. Aqui temos a hierarquia da criação.
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Na base, temos os compostos químicos e, em seguida, vêm
as plantas, os animais e os homens. Podemos constatar a
seguinte lei perpassando todo o universo: nada pode subir
a um nível mais alto sem que uma coisa superior se rebaixe
a ele antes.
Por exemplo: para que o fosfato, a umidade, o ar e a luz
do sol possam virar coisas vivas, é necessário que as plantas
desçam até eles. Se a planta pudesse falar, ela diria: “A menos
que você morra neste seu nível inferior de existência, você
não poderá entrar no meu reino. Somente se você morrer
para esse seu nível é que poderá começar a ser uma coisa
viva e pulsante. E se continuarmos esse esquema, ou seja,
se a planta quiser viver no plano animal, este último terá
de descer até a planta. Se o animal pudesse falar, diria à
planta: “A menos que você morra neste seu nível inferior
de existência, a menos que suas raízes sejam arrancadas e
você seja triturada pelas mandíbulas da morte, você não
poderá viver no meu reino. Mas se você renunciar à sua
existência inferior e me obedecer, então você não apenas
será uma coisa viva, como também será algo consciente.
Você poderá ver, ouvir, sentir, e se mover.
Para que o animal viva no homem, o homem deve
descer até o animal, agarrá-lo e dizer: “Você pode viver uma
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vida mais elevada, mas precisará ser obediente: submeta-se
à faca e ao fogo e então você poderá ser uma criatura que
pensa e que tem vontade, que conhece a ciência e a arte, que
tem uma mente capaz de escanear o universo e decifrar o
segredo contido nas estrelas.” Mas será que essa evolução
para por aqui, ou há outra etapa? Os compostos químicos
não têm o direito de dizer que não há vida acima deles, e o
mesmo vale para as plantas e os animais. Portanto, também
existe uma forma de vida que é superior ao homem. E esta
vida superior é Deus.
Para que o homem passe para o reino seguinte, Deus
deve, de alguma maneira, descer até o homem. Mas isso
não é tão simples assim. O homem é diferente dos reinos
inferiores. O oxigênio não é livre, o repolho não tem
liberdade e o animal não tem personalidade, nem direitos.
Já o homem tem essas coisas (ainda que lhe possam
ser retiradas), mas nem mesmo Deus, que libertou o
homem, destruiria sua liberdade. Se um homem quiser
ser promovido, ele terá de passar por algum processo de
disciplina. Mas para que isso ocorra, é preciso haver um
ato livre por parte do homem.
Um dia emergiu do grande trono branco da luz um
anjo luminoso. Ele sobrevoou as planícies de Israel até
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chegar numa mulher que se ajoelhava enquanto orava.
Através desse anjo, Deus disse à mulher: “Você me daria
um homem? Você me daria uma natureza humana? Ou seja,
falando em nome de toda a humanidade, por meio um ato
de liberdade, você dirá: ‘Eis um homem’?” E ela diz: “Fiat”
ou “que seja feito”. A missão da mulher é a submissão, a
rendição. E um homem não poderia ser gerado sem que
houvesse amor, fogo, paixão; mas há outros tipos de fogo
que não o da carne, e outras paixões além daquelas que
nos atiçam: o fogo, a paixão e o amor que desceram sobre
ela eram o Espírito, a chama e o Amor de Deus.
Nove meses se passaram até que um choro suave
começou a ser propagado pela leve brisa noturna, ecoando
pelas colinas cobertas de neve de Belém. O mar não ouviu
o choro, pois estava completamente envolvido pelo seu
próprio choro. Os grandes homens da terra não ouviram
o choro, pois não eram capazes de entender como uma
criança poderia ser maior que um homem. Havia apenas
duas classes de pessoa que ouviram o choro naquela noite:
os pastores e os sábios. Pastores: aqueles que sabem que
nada sabem. Sábios: aqueles que sabem que não sabem tudo
– ou seja, ou os muito humildes, ou os muito instruídos, mas
nunca o homem com apenas um livro. Nunca o homem
que pensa que sabe tudo.
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E quando chegaram ao local do choro, viram um bebê
cujos braços minúsculos não eram longos o suficiente para
tocar as enormes cabeças do gado, ainda que regessem o
Sol, a Lua e as estrelas em seus respectivos percursos, viram
um bebê que não conseguia andar: seus pés não conseguiam
suportar o peso da sua onipotência divina, viram olhos
que podiam ler todos os segredos por trás de todos os
corações que pulsavam no mundo naquele instante. Sob
aquela sobrancelha de bebê, pulsava uma mente e uma
inteligência que formavam o universo ao lado de uma
inteligência humana que proporcionaria uma era de graça
e de sabedoria diante de Deus e dos homens. Este bebê
que nasceu não era um homem que se transformou num
Deus; ele não era um homem que viraria um reformador
ético, ou um professor como Buda ou Sócrates; ele não
era alguém que desenvolveria uma consciência de Deus
enquanto seguia o seu próprio caminho, mas alguém que,
desde toda a eternidade, era Deus, e o único que chegou
à Terra com uma pré-história – uma pré-história a ser
estudada não no pó nem na lama das selvas primitivas, mas
no seio do Pai eterno. Nossas mentes orgulhosas ficam
aturdidas só de pensar nisso.
Pensem no grande e erudito poeta Francis Thompson,
cuja poesia nos deixa atordoados com toda a sua erudição.
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Na véspera do Natal, ele foi a um presépio numa igreja
próxima de onde morava, na Inglaterra, e ele, como
o grande pensador que era, ficou ali imaginando como
deveria ter sido quando Deus desceu à terra no corpo de
um bebê. Ao pensar nisso, a sua mente se estreitou – ficou
divinamente estreita – e ele disse em seu poema:
Pequeno Jesus, foste tímido alguma vez?
Foste tão pequeno quanto eu?
E o que sentiste quando Se viu
Tão longe do céu como eu?
...
Creio que choraria
Longe da minha casa feita de céu
(...)
E, ao acordar, ficaria aflito –
Nenhum anjo por perto para me vestir!
Chegaste a ter alguns brinquedos
Como nós, meninas e meninos?
E brincaste no Céu com todos
os anjos baixinhos,
Com estrelas como bolinhas de gude?
(...)
Tua mãe Te deixavas estragar
as tuas vestes jogando no nosso solo?
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Como devia ser bom tê-los sempre novos
Pois no céu o azul é bastante límpido.
(...)
Tua mãe, à noite,
Te beijava e dobrava tua roupa certinho?
Sentiste-Te confortável na cama?
Beijado docemente, tendo dito tuas orações?
Não podes ter-Te esquecido por inteiro
Como é ser pequeno
(...)
Pega-me pela mão e anda
Ouve minha conversa de infante.

Essa foi apenas a forma que encontrou para tentar
compreender uma onipotência acorrentada, para tentar
compreender como teria sido quando o Criador das estrelas
estava sob elas, para compreender como teria sido quando
o Criador da Terra não tinha nem um lugar para descansar
a sua cabeça. E o que isso quer dizer? Por que Ele veio
à Terra? Ele não veio para nos transformar em pessoas
bacanas. Ele veio para nos transformar em novos homens,
para mudar não apenas a nossa natureza, mas para elevar
a natureza como um todo a novas alturas.
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Suponham, por exemplo, que uma flor subitamente
brotasse de um bloco de mármore. Seria algo que não
pertenceria à ordem, à natureza ou às necessidades do
mármore. Suponham que essas flores de repente
começassem a se mover de um lado do palco para o
outro, como um animal. Isso certamente não é algo que
pertence à natureza das flores. E suponham que um
cachorro subitamente subisse no palco e começasse a
recitar Shakespeare. Isso tampouco pertenceria à natureza
do cachorro. E suponham que qualquer um de nós que
somos apenas criaturas, apenas homens, de repente
passássemos a ser filhos de Deus, de modo que a natureza
divina começasse a pulsar dentro de nós; de modo que
fôssemos elevados ao ponto de oferecer nossas naturezas
humanas, da mesma forma como Maria o fez; de modo
que pudéssemos, ainda que em menor grau, nos unir às
Pessoas Divinas; de modo que sua verdade, com toda a
enorme sabedoria que contém, começasse a inundar nossa
mente. Aí sim a sua vontade e o seu amor começariam a nos
possuir, impregnando e se fundindo com todo o amor que
possuímos! Ó, se isso acontecesse! E não é que acontece?
Este é o significado do Natal. É por isso que o Filho de
Deus veio a esta Terra: para que também pudéssemos
virar filhos de Deus, para que pudéssemos ser mais do
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que apenas seres humanos. Não é fácil, é muito difícil. Se
você disser: “Ó, mas sou um animal imundo, não ouso me
levantar!”, é importante lembrar que Ele foi deitado numa
manjedoura e seus companheiros eram animais. Essa é
a nossa esperança, nossa alegria, nossa paz, nosso Feliz
Natal.
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A

Quem somos

Editora Molokai tem por missão lançar livros e
audiolivros que possam edificar almas, elevandoas para uma relação de intimidade com Cristo. É
este o nosso apostolado!
O nome da editora
veio por inspiração do
trabalho de um sacerdote
belga chamado Damião,
o qual viveu em missão
em Molokai, ilha do
arquipélago havaiano.

Havia em Molokai, no
século dezenove, uma
colônia de leprosos que,
lá isolados, sobreviviam à
espera das complicações
inevitáveis da doença. O risco de contaminação era grande,
e mesmo assim, impelido pelo amor de Cristo, o jovem
sacerdote religioso da Congregação dos Sagrados Corações,
Damião, apresentou-se como voluntário para viver junto
aos mais necessitados, demonstrando humildade, coragem
e profunda caridade.
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Durante décadas, Damião levou alívio, esperança e os
sacramentos a tantos irmãos desalentados, até o dia em
que, segundo suas palavras, foi condecorado pelo Senhor
com sua cruz particular, a lepra. Configurado a Cristo
crucificado, depois de tão heróico apostolado, o padre
morreu em odores de santidade, sendo reconhecido e
venerado pela população local como um homem de Deus.
Em 2009, o religioso foi canonizado pelo Papa Bento XVI,
tornando-se São Damião de Molokai.
Essa história inspirou o nosso fundador, José Alberto
de Siqueira Campos, conhecido no meio educacional
por Corisco, a fundar a Editora Molokai. E assim, desde
2013, dedicamo-nos ao lançamento de preciosas obras,
verdadeiros tesouros da Santa Igreja, como o Homiliário
e as Catequeses de Bento XVI. Além de trabalharmos no
resgate das publicações do arcebispo norte-americano
Fulton Sheen e de clássicos de autores como São João
d’Ávila, São John Henry Newmann, Dom Tihamér Tóth,
entre outros.
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