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INTRODUÇÃO 
 

A fim de rabiscar as crônicas que o leitor tem debaixo 
dos olhos, vali-me de ligeiras anotações registradas, sem se-
gundas intenções, na agenda de sucessivos anos em curso. 
Recorrendo a elas é que consegui resgatar a trajetória – ver-
dadeiro bólido! – da receitinha caseira de babosa, mel e 
destilado, receita que tem livrado muitas pessoas da morte 
prematura e de tantos outros males, proporcionando-lhes, 
no mínimo, melhor qualidade de vida. 

Como poderá observar, trata-se da sucessão de peque-
nos fatos narrados na ordem cronológica em que 
aconteceram. Tal leitura não apresenta nada de novo, teori-
camente, em relação às propriedades medicinais da babosa; 
demonstra, porém, na prática, a eficácia da aplicação da plan-
ta, tanto em nível interno quanto se usada topicamente. 

O presente livro pode constituir-se numa leitura indi-
cada, por exemplo, para quem viaja ou para quem se obriga a 
entrar na fila à espera de atendimento. Por ser leitura leve, 
pode-se interrompê-la a qualquer momento, mesmo porque 
a matéria não apresenta rigorosa sequência, uma vez que se 
trata de acontecimentos novos que vão se descortinando, um 
a um, raramente relacionados entre si. 

Creio que este livro não ocupará espaço na estante de 
sua biblioteca; antes, passará, de mão em mão, entre os ami-
gos que possuem algum conhecimento e interesse sobre o 
assunto. Numa palavra, é livro descartável: leu, passou adian-
te. Jogar fora? Não. Leu, passou adiante. 
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BRASIL 
- 1988 – 1990 -  

 
A obediência, surpreendentemente, contemplou-me 

para assumir a Paróquia Santo Antônio, de Pouso Novo, RS, 
ao apagar das luzes da década de 1980. 

Professor, formado em Letras pela PUCRS, depois de 
vinte anos de cátedra, era convidado a enrolar a bandeira no 
campo da Educação específica para gerir a terceira paróquia 
em minha vida de sacerdote franciscano. 

Despojado de livros e material didático, no bolsinho 
do colete, num papelucho, levava uma receita aprendida de 
ouvido há um ano, mais precisamente em 1987. Não lhe 
conhecia os efeitos na prática, mas empolgava-me demais a 
promessa contida em seu bojo de que, na sua simplicidade, 
até câncer cura. Ingenuamente, minha intenção de aplicá-la 
naquele novo campo de atividade pastoral tinha como obje-
tivo salvar vidas, como ela já as salvara – garantiam-me! – 
em passado recente, em vilas populares, na periferia de Rio 
Grande, o porto marítimo do Estado do Rio Grande do Sul. 

Câncer, segundo a Medicina oficial, não tem cura. As-
sim sendo, como em todas as partes do mundo, também 
dizimava meus paroquianos. A situação sócio-política brasi-
leira, com o êxodo rural a mil, sumia com as fiéis ovelhas do 
rebanho, mais do que as doenças, arrancando das Comuni-
dades as mais esperançosas lideranças. 

Quiseram os caprichos do destino que João Mariani, 
pelas circunstâncias de seu mal, ponteasse a procissão de 
pessoas que orientei para que ingerissem o preparado de 
babosa, mel e destilado, a fim de livrar-se do câncer. E, fe-
lizmente!, frise-se, a primeira aplicação coroou-se de êxito. 
Não tivesse surtido efeito a primeira experiência, e tal recei-
ta, com muita probabilidade, teria parado no cesto de lixo, 
caindo no olvido. 
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O Sr. João Mariani, nascido em 1913, baixara no hos-
pital, já sem reunir condições físicas para tolerar o agressivo 
tratamento da Medicina ortodoxa previsto para portador de 
câncer. Receitaram-lhe, como paliativo, os medicamentos 
que se convencionou ministrar a quem apresenta sintomas 
de gripe ou equivalentes: soro, vitaminas, analgésicos. Nada 
de intervenção cirúrgica. Nem radiografia. Muito menos, 
quimioterapia. 

Ante o impasse, dentro de alguns dias hospitalizado, 
com o adiantado da doença, sugeri, tomando conhecimento 
do caso, como tábua de salvação, a garrafada com a receita 
caseira. 

O Hospital de Marques de Sousa, RS, diante do óbvio, 
numa atitude marcada pela honestidade, deu-lhe alta, despe-
dindo-o: que o paciente fosse morrer em casa. Menos 
despesa para a família, já que o caso não tem volta.  

Pois João Mariani, consumida uma receita apenas de 
tal preparado, às vésperas de seus 90 anos, quase 15 anos 
após a cura, continua vivo. Livrou-se, exclusivamente através 
de babosa, daquele câncer de próstata que o levara à beira do 
túmulo. 

Se acudi João Mariani, habitante da zona rural, ao Sul 
da Paróquia – Comunidade de Navegantes – não me recusei 
a atender, com a mesma receita, alguém do lado oposto da 
área a mim confiada, zona Norte, um morador da Barra do 
Duduia. Trata-se de Sr. Pellens, portador de câncer de gargan-
ta. 

Ao primeiro contato com os familiares, tomei conhe-
cimento que, na véspera, o Sr. Pellens consultara o Dr. 
Nestor Motin, no Hospital Santa Isabel, de Progresso, RS. 
Implorou para que o profissional cortasse... Sim, literalmente 
pediu que cortasse! 

- Mas cortar o quê? Impotente ante a fatalidade, Dr. 
Nestor, levado por sentimentos de humanidade, cede às sú-
plicas da vítima, sufocada pelo terrível mal, e receita-lhe, sem 
cobrar, inócuo analgésico, – placebo – na esperança de obter 



10 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

efeito de caráter psicológico. Nesse estado, deparo-me com 
o doente. 

Um primeiro frasco de babosa, mel e destilado afrou-
xou a compacta massa que parecia estrangular o paciente. A 
segunda dose, vinte dias depois da primeira, obrigou aquele 
inchaço a vir a furo. 

Abriram-se três orifícios sob o queixo, através dos 
quais escorreu enorme quantidade (um balde!, festejava, textu-
almente, Pellens) de pus, sangue podre. 

Os três buracos, espontaneamente abertos, cicatriza-
ram, sem necessidade do socorro de qualquer outro tipo de 
curativo, efeitos de um sangue depurado... 

Nomeado pároco de Pouso Novo, pequena paróquia 
no interior do Estado do Rio Grande do Sul, na serra gaú-
cha, a meio caminho entre Lajeado e Soledade, aprendi, 
pressionado pela necessidade. O pequeno município, recém-
emancipado, é banhado por um rio à direita e outro à es-
querda – o Fão e o Forqueta – cujas águas, depois de se 
juntarem na foz, acabam despejando-se no Taquari. 

Depois de seis meses de observação da realidade, sem 
perspectiva de metamorfose naqueles moldes tradicionais, 
tomei a iniciativa de acudir aqueles excluídos da sociedade – 
eles também filhos de Deus! – não apenas com missa mensal 
por ocasião da visita à capela ou escola, e voltar ao centro e à 
civilização, deixando-os entregues à própria sina, mas decidi 
promover, ao lado da parte espiritual, em vista da vida eter-
na, também os demais valores do homem como habitante 
deste Planeta. 

Incapaz de arcar sozinho com a tarefa, recorri a pesso-
as de boa vontade, pessoas essas, igualmente, sensíveis ao 
problema; apenas podendo responder pelo setor de sua res-
ponsabilidade, reconheciam-se impotentes diante da 
complexidade defrontada. Urgia reunir o conjunto das for-
ças: a união das forças vivas, cada qual dando um pouco de 
si, certamente ajudaria a debelar o mal. 
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Com pequeno esboço de plano num papelucho, enfia-
do no bolso do colete, convoquei uma primeira rodada de 
negociações com os delegados dos setores dos diversos ór-
gãos de representatividade: Paróquia, Secretaria de Educação 
e Cultura, Secretaria de Trabalho e Ação Social, Legião Bra-
sileira de Assistência, EMATER, Prefeitura. Todos os órgãos 
responderam ao apelo, menos a LBA. 

Exposto o plano, antes de dispor-se à execução, com 
fotocópia debaixo do braço, concedeu-se espaço de tempo 
suficiente para que cada elemento o examinasse, submeten-
do-o a juízo crítico. Discutido numa segunda sessão, é que, 
inserindo emendas, aprovou-se para ser posto em prática. 

Cada elemento disponível na formação da equipe de 
trabalho de campo assumiu o assunto específico de sua área 
ou especialidade e com conhecimento de causa. 

A equipe punha em prática o voluntariato, não espe-
rando retribuição material de qualquer espécie, mas tendo, 
como objetivo último, a promoção do ser humano todo, na 
tentativa de integrá-lo à Comunidade. 

Em vez de convocar os destinatários da mensagem pa-
ra a sede, todos os componentes da equipe optaram por 
deslocar-se até os interessados, dado seu nível social, um 
tanto tímidos. Aí foram proferidas as palestras. Todas as 
comunidades, mais ou menos necessitadas, foram objeto da 
mensagem, inclusive a matriz, exatamente para não ferir a 
susceptibilidade dos mais atrasados. A receptividade superou 
as expectativas. 

Na primeira ronda pelas comunidades, desenvolve-
ram-se os seguintes temas do programa traçado: 

1°) Deus cria o homem para a felicidade. Deus não 
quer o sofrimento do homem; antes, é o homem que o bus-
ca e passa a conviver com ele, por soberba, por ignorância, 
por ilusão, etc. Na maioria das vezes, está em suas mãos eli-
minar este sofrimento ou, ao menos, reduzir-lhe as 
proporções. Para ilustrar as afirmações, foram usados textos 
bíblicos. O próprio Filho de Deus, feito homem, Jesus Cris-
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to, em sua curta trajetória pelo mundo, esmerou-se em alivi-
ar o sofrimento dos homens de seu tempo. Essa exposição 
ficou a cargo do pároco. Duração: 10 a 15 minutos, como 
foi o tempo para os demais assuntos. 

2°) A saúde, genericamente, é dom. Precisamos pre-
servá-la, favorecê-la. De modo geral, nós a prejudicamos, 
comendo e bebendo de maneira inadequada. Como deve ser 
uma alimentação bem balanceada? De quais e de quantas 
vitaminas e proteínas necessita o organismo humano para 
viver convenientemente e onde buscá-las? Exposição de 
Analice Passaia e Sandra Inês Gheno. 

Sugeriram fortemente a criação da horta e sua pratica-
bilidade. Transformaram o pátio e o terreno da escola em 
viveiro de mudas, e, a Secretaria, em centro de distribuição 
de sementes, donde cada aluno poderia abastecer-se de mu-
das e sementes para cultivar a horta familiar. Tudo muito 
simples. 

Os alunos, motivados pela novidade na aula, ensina-
vam e entusiasmavam os pais, em casa, diante do va1or do 
alimento, sua possibilidade de variação e sabor. Consequen-
temente, reduziu-se o volume de carnes dos diversos tipos, 
caras, contrapondo-lhes verduras e legumes, mais econômi-
cos e de maior valor nutritivo. Resultado: já nos primeiros 
seis meses de andamento da experiência, podia-se observar 
cor mais sadia nas crianças, disposição maior em tudo quan-
to se refere à sua idade, além de desempenho escolar 
surpreendentemente maior. 

3°) Ao lado de adequada alimentação, indispensável o 
cuidado com a higiene, para garantir uma boa saúde. Um 
primeiro fator é a água. Limpeza regular e sistemática do 
poço e/ou reservatório. O depósito deve localizar-se do lado 
de cima das estrebarias, latrina, casa, benfeitorias. Aprovei-
tamento do esterco dos animais para adubar as lavouras. Se 
não observar estas regras primárias, que doenças podem sur-
gir? Esta exposição, com farto material ilustrativo, 
didaticamente acessível, coube a Maria Muttoni. 
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4°) Ameaça para a saúde também são os herbicidas e 
inseticidas. Aquisição, conservação, manejo correto, bem 
como a eliminação das embalagens do material usado, foi o 
tema do pessoal da EMATER: Jorge Lavarda, sua esposa 
Gládis e Carlos Bianchini. 

Voltando à base, após a primeira rodada de palestras, 
feita a revisão do trabalho empreendido, a equipe deu-se por 
satisfeita com o resultado. Conclusão unânime, porém: o 
trabalho iniciado não poderá sofrer solução de continuidade. 
É fundamental, pois, continuar os esclarecimentos. A equipe 
achava que tinha muito a dar, e os destinatários, muito a re-
ceber. 

Em casa, trocando ideias entre os participantes da 
equipe, optou-se que o tema para uma segunda etapa seria: 
Doenças e Respectivas Receitas. Os mesmos componentes da 
equipe dispuseram-se a continuar o trabalho, inclusive, com 
a visita às comunidades, medida considerada por todos co-
mo acertada, já que poucos se teriam deslocado até o centro, 
se as palestras se tivessem realizado aí. 

A equipe resolveu adotar dinâmica em que houvesse 
ou fosse estimulado o intercâmbio de conhecimentos entre a 
equipe expositora e a assembleia, já que entre os ouvintes, 
sabia-se, encontravam-se pessoas que conheciam ervas e 
plantas para chá e as suas finalidades, bem como sua dosa-
gem. O objetivo era, também, no fundo, encorajar as 
pessoas, naturalmente tímidas, a falar em público. A equipe, 
na sede, através da bibliografia existente, conferia se a receita 
recolhida tinha fundamentação científica, como fora enunci-
ado no encontro. Em caso positivo, bem baseada, entrava a 
fazer parte do arsenal de receitas da equipe. Aprendeu-se 
muito. Gratificante, para todos os participantes da equipe, 
esta segunda etapa! 

Nesta segunda bateria, com Doenças e Respectivas Receitas 
elencamos uma série de doenças, como câncer, azia, gastrite, 
úlcera, asma, reumatismo, pneumonia, etc., bem como a ma-
neira de combatê-las, além da guerra aberta contra os 
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parasitas (piolhos, vermes, etc.), espalhados largamente entre 
as famílias mais abandonadas. Os remédios, para combater 
tais doenças, foram buscados exclusivamente nas ervas e 
plantas da natureza, abundantes na região. 

A razão ou fundamento desta opção sobre doenças e a 
forma de combatê-las explica-se pelo fato de o povo ser 
muito pobre, tornando a consulta médica muito onerosa, e 
até proibitiva, para o seu orçamento (sic!), seguindo-se um 
segundo peso insustentável quando se obrigava a comprar o 
remédio na farmácia. 

Dentro de pouco tempo, somente usando ervas e 
plantas, conseguimos reduzir em 90% as consultas médicas, 
encontrando solução doméstica para os sintomas de molés-
tias mais comuns. Os remédios, desde a corriqueira Aspirina, 
eram fabricados pelas famílias em forma de chás, já que ti-
nham aprendido o manuseio das diversas ervas e plantas e 
seu valor terapêutico. 

A transferência do pároco para Israel, em fins de 90, 
concretizada em maio de 91, logo após a Guerra do Golfo, 
esvaziou a briosa equipe. Reduzida a dois elementos – Maria 
Muttoni e Gládis Lavarda – voltou a percorrer a mesma rota, 
numa terceira etapa, agora com o tema: Como cuidar de doentes. 

A mesma dupla de heroínas voltou à carga, numa 
quarta etapa, com assunto mais para o consumidor feminino 
– Arte Culinária –, sempre valorizando elementos locais, o 
aproveitamento de frutas e verduras, sua conservação de 
uma estação a outra. Estimulou o uso do açúcar mascavo, de 
farinha de moinhos sem cilindro, do arroz de pilão, biscoi-
tos, broas, rapaduras, massa caseira, valores caídos em 
desuso, infelizmente, em favor de produtos fabricados, mais 
vistosos, refinados, muitas vezes, conservados em prateleira, 
em vislumbrantes embalagens, com data vencida para o con-
sumo, já com valor nutritivo prejudicial, dado o alto teor de 
conservantes, sabidamente cancerígenos. Numa palavra, es-
tavam preocupadas em proclamar a alimentação caseira, mais 
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sadia e mais barata, certamente colaborando na economia da 
família. 

Todo este envolvimento numa paróquia, onde o páro-
co não pode ser apenas médico das almas, mas deve se 
interessar também pelos corpos, ocasionou-me armazenar 
vasto cabedal de experiência, não apenas com babosa, mas 
também com outras ervas e plantas, material que levou alívio 
à população carente. 

Vale a pena registrar que toda a atividade acima men-
cionada, nas suas quatro etapas, a Pastoral da Saúde da 
Paróquia Santo Antônio, de Pouso Novo, conservou ciosa-
mente em arquivo de, aproximadamente, 100 páginas. Ali 
constam os nomes dos componentes, as localidades visita-
das, com datas, e, claro, as receitas e ervas medicinais 
testadas. Não fosse tão volumos tal conteúdo, faria constar, 
com prazer, no presente livro. Faria sentido. Humildemente, 
sugiro que a Prefeitura Municipal patrocine sua publicação, 
já que, além de oferecer conteúdo prático, válido até hoje 
para a população, salvaria valor histórico, manifestação de 
vida dos primórdios do município recém-emancipado na 
época. Aplausos à Sra. Maria Muttoni por ter guardado tão 
precioso patrimônio. 

 
 

ISRAEL 
- 1990 – 1995 - 

 
07.05. No Fiumicino, curti duas horas de espera: A 

aeronave estava em atraso. O transtorno foi comunicado 
pela torre e nos painéis. Então, com calma, para passar o 
tempo, observava o movimento no Leonardo da Vinci. A 
todo instante, uma nave sobe e outra desce. Logo aí ao lado, 
os trigais muito verdes, alguns já com espiga, outros, mais 
atrasados, todos muito tenros. Trigo lindo, sem ferrugem. Lá 
ao longe, o ruído da grande cidade. Ao lado, o mar. 
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Pelas 14h, levantamos voo, etapa final da viagem 
aérea. Destino Tel Aviv (que quer dizer colina da primavera). 
Nosso avião é o Boeing 737, com o nome de batismo no 
costado – Firenze – Florença, com 155 passageiros a bordo: 
judeus etíopes (emigrando para Israel), pretos, alemães, 
ingleses, mas a maior delegação certamente era italiana, 
enquanto que a menor, claro, brasileira. Almoço a bordo. 
Três horas de voo nos esperavam. Sobrevoamos o Adriático 
na direção Sul, passando sobre Sicília, depois Grécia e muitas 
ilhas que eu podia ver cá de cima. Depois, o mar lá embaixo, 
e, mais acima, as nuvens, e o avião bem alto, bem acima das 
nuvens. Aquilo, cá de cima, era uma bacia cheia d’água, com 
bolhas de sabão, espuma. Que vontade de estar logo em 
terra firme!... 

A bordo, ao lado da Irmã Clarissa, uma passageira 
canadense, mas que mora no EUA – Deena Lee Erickson – 
formávamos o trio na poltrona. A bendita só fala inglês. E 
meu inglês é mais curto que coice de porco. O jeito foi servir 
de intérprete entre as duas companheiras. Tive que 
desempalhar aquele meu inglês dos velhos tempos de 
Seminário, a língua que eu detestava porque escreve dum 
jeito e se pronuncia de outro. Como agora me estava sendo 
útil! E não é que deu para quebrar o galho? Deu para a gente 
se entender. Lá pelas tantas, adquirindo confiança, contando 
ela sua vida, lamentou não ter filhos. Então quis confortá-la 
no sentido de que canalizasse aquela frustração para um 
sentido superior ou sublimasse de uma ou outra forma. Ela 
tomou-me pela mão e disse: Sinto que sai grande energia de 
sua mão! Fiquei intrigado. Mas que energia, pô!?... Depois ela 
pegou no sono e dormiu até o avião aterrissar. 

Três horas de voo e nos encontrávamos em Israel. Tel 
Aviv não deve ter um milhão de habitantes. Cá do alto, tem-
se a impressão de uma cidade moderna, com edifícios, tudo 
muito claro, bege, contrastando com o azul do mar. Para 
onde se dirigia o avião, podia perceber agricultura, pomares. 
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Num bairro próximo, dois campos de futebol, estádios de 
Tel Aviv. Seria a dupla Gre-nal deles? 

No Aeroporto Ben Gurion, calor de 30 graus. Liberadas 
as malas, passaporte conferido, logo na saída, identifiquei, 
entre os passageiros que esperavam encontrar-se com os 
familiares, o nosso conterrâneo Frei Emílio Scheid, de 
Lajeado. Com ele, três Irmãs Clarissas brasileiras, acolhendo 
a nova coirmã, vinda de Santa Catarina, para o Mosteiro de 
Jerusalém. Reforço. Sangue novo. 

Depois do encontro, entrecortado de sessão de 
abraços e quebra-costela, embarcamos, os sete, num 
Mercedes Benz, o táxi daqui. Para ter uma ideia, seria o 
nosso caravan. Lugar para sete passageiros confortavelmente 
sentados. O motorista, um árabe, com cara de poucos 
amigos. 

Euforia total no interior daquele carro, percorrendo o 
trajeto de Tel Aviv a Jerusalém, mais ou menos 60 Kms de 
impecável asfalto, com intenso tráfego. Claro que a língua 
oficial e única agora estava sendo o português. Fomos 
pequenos para satisfazer às perguntas de nossos 
interlocutores, que queriam saber notícias da pátria, dos 
amigos, dos familiares. Eu, que imaginava de já colher as 
primeiras impressões de beira de estrada, não foi fácil 
satisfazer-me, tal a solicitação dos companheiros a bordo. 
Deu para colher a primeira impressão: Muita agricultura na 
parte mais baixa e plana; à medida que subíamos, pedras, 
terreno acidentado, tentativa de reflorestamento com 
cipreste, um tipo de pínus elliótis e muita oliveira, sobretudo 
na parte deserta: enfim, oliveira por tudo quanto é canto. E 
vem. Ela resiste. Parece que debocha do tempo de seca. Os 
sinais de seca são evidentes nas partes mais elevadas onde há 
grama: tudo seco. Desde fevereiro, diziam, que não chove. 

Cada um de posse de seus pertences, entreguei, 
oficialmente, a Irmã Sandra Valci às suas futuras 
companheiras. Acabou aqui, na Porta Nova, em Jerusalém, 
meu compromisso com ela. No mesmo carro, seguiu para o 
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Mosteiro de Santa Clara, enquanto que eu, com Frei Emílio, 
era hóspede, por um mês, no Convento San Salvatore, sede da 
Custódia da Terra Santa, ponto final da viagem. 

Como já fosse tarde, levaram-me ao refeitório para 
jantar. Lá encontrei enorme salão onde jantavam 85 frades, 
procedentes das mais diversas nações. Nenhum brasileiro. 

 
13.05. Amanhã fecha uma semana que me encontro 

em Jerusalém. Nada ainda quanto a meu destino. Frei Emílio 
é de opinião que meu endereço será o Convento Santo 
Sepulcro, logo que ficar livre um quarto, no início de junho. 

 
03.06. Frei Davi me mostrou a carta de Frei Justo, na 

qual confirma que estou lotado no Convento Santo 
Sepulcro. 

 
07.06. Um mês em Israel. Entreguei meu passaporte a 

Frei Antônio Defauw, encarregado do setor, para regularizar 
minha situação como estrangeiro nesta terra. 

 
08.06. Com três idas e vindas, suando em bicas, trouxe 

meus badulaques do quarto nº46, do Convento San 
Salvatore, para o quarto no Convento Santo Sepulcro. Ajeitei 
cama, escrivaninha, mesa, estante, armário, bidê, tudo, até 
que consegui colocar a mesa de leitura com o olho esquerdo 
para a entrada da luminosidade do dia. Ficou no jeito que 
projetara. 

 
10.06. Observei que Issa, jovem árabe, de uns 20 anos, 

auxiliar da sacristia, logo após a missa dos latinos, 
precipitava-se rua afora. Por que aquela afobação? Disseram 
que se dirigia ao Hospital Mulçumano, no Monte das 
Oliveiras, onde recebia aplicações. O moço sofre de linfoma, 
tumor que o levará à morte em questão de meses. Pensei em 
oferece-lhe meus préstimos, embora nunca tivesse 
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conversado com a figura. Quando terminei de explicar-lhe 
os componentes da receita, precipitadamente respondeu: 

- Até veneno eu tomo para me salvar. 
- E você continue com o tratamento indicado pelos 

médicos. 
Seria o primeiro a beneficiar-se com a minha receita, 

em Israel!... 
 
 

- 1991 - 
 
14.06. Como me determinara a ajudar os doentes 

usando os conhecimentos armazenados em Pouso Novo, 
Brasil, preparei dosagem de folhas de gerânio para Frei Cris-
tóvão poder dormir. 

 
16.06. Na volta, passamos pelo Cenáculo. No 

Convento São Francisco, apanhei babosa e alecrim para 
remédio. Com babosa, fiz o preparado preventivo para Frei 
Danilo. Com alecrim, providenciei o preparado para 
melhorar a memória dos Freis Emílio, Danilo e Vitório. 

 
02.07. Frei Vitório foi premiado com furúnculo no 

pescoço, logo abaixo da orelha. Queixava-se que o danado 
incomodava. Disse-lhe que, se quisesse, desalojaria o intruso. 
Sem cortes. De maneira natural. Topou a parada. Foram 
apenas duas aplicações de babosa. O local ficou sequinho. 
Limpo. Babosa é um portento da natureza! 

Frei Danilo telefonou à mana, em Minas Gerais – Bra-
sil. De carona, soube que a sobrinha está com tumor nos 
ovários. Sugeri-lhe a medicina da babosa. Nova ligação para 
transmitir-lhe a receita. Barata. Simples. Eficaz. Não apre-
senta nenhuma contraindicação. Estou torcendo para o caso 
da Polônia... 

 



20 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

20.07. Saí para buscar babosa. Frei Emílio quer tomar 
seu frasco como preventivo. Aproveitei e trouxe alecrim 
para Frei Vitório.  

 
23.07. Na volta do correio, passei pelo Cenáculo, onde 

apanhei um galho de louro. Garante Frei Daniel que cura 
pedra na vesícula. Receita: tomar três goles do chá de três 
folhas de louro, fervidas numa xícara d’água. Tomá-las em 
jejum, durante dez dias. Arrebenta as pedras, e os fragmen-
tos saem pelas vias normais. 

 
24.07. Irmã Fátima, angolana, de Ramley, sofre de gas-

trite. Está com montanhas de remédios, tudo receita médica. 
Indiquei a babosa. Não conhecia. Ficou boquiaberta quando 
soube que até câncer pode curar! 

- O que fazem os médicos e os hospitais? Foi sua per-
gunta espontânea. 

Aprendi, com Frei Danilo, receita para azia. Colher um 
copo de água de cal (quando queimam cal) e pôr em litro de 
água fervida. Tomar um gole dessa mistura (quase o conteú-
do de um cafezinho), em jejum, durante um mês. E, adeus, 
azia! Em três meses, então, nem se fala: não há azia que re-
sista. Não tenho experiência, mas conto como ouvi contar. 

 
26.07. Quando, no verão, vier a melancia, se ela não 

for muito doce, como seria de seu gosto, não ponha açúcar, 
e sim, pitadinha de sal, espalhada em toda superfície do na-
co. Se achar que estou brincando, experimente, primeiro, 
com um pedacinho. Se aprovar, coloque sal no restante do 
pedaço. 

 
29.07. Deixei mel e babosa para Irmã Maria Pia, no 

Mosteiro de Santa Clara, em Jerusalém. 
 
09.08. Frei Cristóvão voltou de suas curtas férias pas-

sadas em Nazaré. Aí aproveitou para consultar seu médico. 
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O doutor, diz ele, tirou-lhe os comprimidos para dormir. Há 
cinco dias que não usa nenhum remédio; apenas usa o saqui-
tel com 15 folhas de gerânio ao lado do travesseiro. Está aí o 
remédio que, à primeira vista, parecia tão bobo! É como a 
descoberta da pólvora... 

 
23.08. Ontem, no trajeto de volta do Monte Sinai, 

contando com a presença de Frei Sérgio, aproveitei para ven-
der, isto é, passar adiante os conhecimentos fitoterápicos. Os 
italianos ficaram malucos ante tais novidades, principalmente 
quando lhes contamos da cura de câncer, reumatismo e in-
sônia, isto é, tudo sem recorrer a remédios químicos... 

 
22.08. Recebo a notícia de transferir-me para Belém, 

como vice-mestre de clérigos e docente de Latim. Do sepul-
cro de Jesus para seu berço... 

 
24.08. Estufei o peito, para criar coragem, e telefonei 

ao Pe. Custódio, colocando-me à disposição dos dois doen-
tes de câncer. Obtive, como resposta, que há intervenção 
cirúrgica marcada para terça ou sexta. Eu havia pedido dez 
dias para aplicar o remédio, a fim de que pudesse dar efeito. 
Ele sugeriu esperar para depois da operação. Lamento mui-
to! Vão enfraquecer o paciente. 

 
07.09. Ontem entreguei os 50 grãos de mamona para 

curar o reumatismo de várias Irmãs da Comunidade onde 
celebrei a semana toda. Que a mamona alivie-lhes as dores. 

 
08.09. Colhi hoje sete vagens de mel silvestre que Frei 

Harry pediu. Terá semente de sobra, se tudo germinar. 
Pelas 19h30min, Marilu, do grupo de Frei Mauro, me 

telefona, de Palermo, Sicília, para consulta. Como estivesse 
com febre, receitei-lhe a aspirina, mas a natural. 
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19.09. O Pe. Custódio implorou-me para salvar a vida 
de Pe. Virgílio Corbo, um gigante em Arqueologia. Parece 
que o câncer encontra-se em sua reta final; destrói prá valer. 
Porém, a meu ver, perderam muito tempo com operação e 
tudo mais. Se me tivessem dado liberdade de ação, há um 
mês, mas optaram por operá-lo. 

 
20.09. À tarde, dei um pulinho até a Flagelação, atrás 

de babosa para os doentes. Amanhã vou preparar os frascos. 
Hoje levei aspirina, a natural, às Irmãs de Aida. Ficaram 

admiradas que tal erva produza os mesmos efeitos que a as-
pirina artificial.  

 
21.09. Antes de iniciar a primeira palestra do dia sobre 

Redemptoris Missio, na cozinha de San Salvatore, preparei as 
duas doses de babosa, mel e destilado, uma para o Pe. Cus-
tódio, como preventivo, e a outra para o Pe. Virgílio Corbo, 
este último literalmente tomado pelo câncer. 

 
22.09. Hoje preparei duas sacolinhas com gerânio para 

o pessoal que depende de remédios para dormir. Hoje foi o 
dia do gerânio; ontem, da babosa. 

Frei José Luís caminhava mancando por causa do 
reumatismo. A mamona, que lhe alcancei, embora ainda um 
pouco verde (faltando uns cinco dias para produzir o efeito 
completo), mesmo assim quebrou o galho: em três a quatro 
dias de aplicação, voltou a andar normalmente. O joelho 
desinchou. Tal reumatismo valera-lhe noites em claro. Ago-
ra... dorme a noite toda, tirando o atraso. 

 
12.10. Preparei o medicamento para Sr. com câncer na 

garganta. Família ótima, muito cristã. Que beleza, se der cer-
to! A vítima ignora seu estado de coisas. Começaram hoje 
com a babosa. Ouvi dizer que segunda-feira iniciam o trata-
mento de radioterapia.  



23 Frei Romano Zago, OFM 

Depois de muito tempo, finalmente, preparo medica-
mento da babosa para mim mesmo, usando-o como 
preventivo. Medice, cura teipsum! 

 
15.10. Irmã Verônica pediu alecrim como tratamento 

para a memória. E preparei-lho. 
Levei cidró para Frei Cláudio, em Jerusalém, chá para 

os nervos. Receitei-lhe, para variar, chá de folha de laranjeira. 
 
17.10. A religiosa, que sofria de aderência dos intesti-

nos, está feliz, tão feliz, com seus 15 dias sem dores, milagre 
que ela atribui à babosa. E decidiu entrar para uma segunda 
receita. Bonito que as Irmãs dispunham da planta, linda e 
viçosa, no fundo do quintal, sem saber de sua serventia... 

 
18.10. A filha do Sr. Secretário da Escola Terra Santa, 

que está sem voz, por causa do câncer na garganta, quer fa-
zer entrevista comigo e publicá-la no jornal. Respondi-lhe 
para esperar pela evolução ou cura da doença do pai. Nem 
discutiu a ideia, aceitando-a, sem reservas. Sorrindo, falei-lhe 
para esperar tal presente para o Natal... 

 
21.10. Irmã Silvana conversou com a professora cuja 

mana fora tratada com babosa, há mais de mês. Segundo os 
recentes exames de sangue, teriam dado a paciente como 
curada. Seria interessante dar uma apuradinha no caso! Será 
que tais exames realmente correspondem ao que ela afirma e, 
consequentemente, está livre do câncer? Tais exames são 
fidedignos? Sérios? A irmã da doente, professora em nossa 
Escola paroquial, chama-se Linda, sendo que o nome da 
cancerosa é Carmela. Mora em Jerusalém. 

 
22.10. Terminei hoje o tratamento com babosa. Por 

duas vezes não tomei, por esquecimento. Não observei ne-
nhum fenômeno digno de nota.  
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28.10. Uma das cozinheiras leigas, com terçol no olho 
direito, consulta o médico. O profissional da saúde receita-
lhe dois medicamentos diferentes. E, com o dedo em riste, 
ameaça-a (estaria brincando?), dizendo: 

- Se não ficar boa com esses dois tipos de remédio, 
dentro de um mês, vai entrar na faca!... A árabe, aflita, veio 
falar comigo, na esperança que a acudisse em sua desolação. 
Não tive dúvidas. Como ela conhece malva, ensinei-a a fazer 
chá com folhas de tal planta. Com ele, lavasse o olho três a 
quatro vezes ao dia. Alcancei-lhe, também, um punhado de 
tansagem, que Frei Sérgio me havia deixado quando passara 
na Terra Santa, e disse-lhe que, após lavar bem com chá de 
malva, aplicasse um chumaço de algodão, embebido em chá 
de tansagem. E deixasse-o no olho doente durante uma a 
duas horas. Pois hoje de manhã, após uma semana, chegou, 
gloriosa, mostrando-me o olho sarado e, sobretudo, feliz por 
ver afastado por completo o espectro de uma intervenção 
cirúrgica. Tão simples!... Pobre gente que cai nas mãos de 
certos médicos sem escrúpulos... 

 
03.11. Apareceu artigo num jornal árabe, de Jerusalém, 

que certo cidadão egípcio teria descoberto uma síntese de 
ervas para evitar a queda de cabelos e curar a calvície. Em 
pouco tempo, apesar de cobrar uma nulidade, talvez dois a 
três dólares, menos de cinco, certamente, o homem está rico. 
Vai ver que é qualquer coisa tão simples como a cura do 
câncer através da babosa... O certo é que se trata da soma de 
algumas ervas. Claro que a fórmula ele não a divulgou. Se o 
sujeito quer faturar, evidente que deve manter segredo. Di-
zem que o Governo quer registrar a patente e fazer com que 
se torne a indústria nacional que divulgue o país. Certo o 
Egito! 

 
10.11. Um Sr. italiano praticava, com sucesso, a cura 

do câncer, empregando a parte amarela do sangue da cabra, 
extraindo daí uma espécie de soro. Sua ideia foi tomando 
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forma a partir da observação que as cabras jamais sofriam de 
câncer. Porém, entrou a Bayer – Se é Bayer é bom! – e acabou 
com a festa: proíbe o uso da droga. O homem, cutucado 
pelo Ministério da Saúde, teve que suspender a prática. Com 
Sílvio Rossi, biólogo notável, aconteceu algo parecido. Cu-
rando vários tipos de câncer, temendo intervenção da 
multinacional, consultou um diretor da Empresa Bayer, seu 
amigo. Obteve, como resposta, que os bilhões de marcos, 
empregados no negócio, não visam curar enfermidades, por-
que aí poderiam fechar as portas, mas tornar os enfermos 
dependentes dos remédios fabricados pela indústria. Assim 
se forma o capital de giro. Eles estão interessados não na 
cura dos pacientes, mas em faturar com seus remédios, setor 
de sua especialidade... Imagine, quando descobrirem a nossa 
fórmula caipira e barata de curar o câncer!... Muitos médicos 
estão mancomunados com tais laboratórios. Por isso, diante 
de um canceroso, esses tais só pensam em cortar, o que en-
fraquece o doente mais e mais. Depois, é radioterapia. Em 
seguida, quimioterapia. E aí é o fim. 

 
22.11. – Bonito! Frei Damião está febril há dois dias e 

não consegue livrar-se da febre. Remédio: chamar o médico. 
Diagnóstico: febre intestinal. Tome antibióticos. O moço 
deu prá vomitar, de botar os intestinos pela boca. Como não 
havia outro recurso, à noite, entrei com minha macela e bol-
do-do-chile. Foi só um tapa! Não sobrou mais nada. O 
rapaz, aliviado, dormiu a noite inteirinha. Hoje de manhã, 
participou da missa, com o resto da Comunidade... 

Um senhor árabe me garantiu que babosa pega, plan-
tando-se a folha. Rasga-se-a do pé. Aquela parte com que 
está grudada na haste vai para a terra, de preferência, deixan-
do-a enxugar à sombra durante duas semanas, a fim de que, 
com a parte seca, em contacto com o chão molhado, não 
venha a apodrecer. Será verdade? Não estará querendo pre-
gar uma peça neste ocidental e depois gozar de minha cara?  
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25.11. Fiz o remédio de babosa para a moça da leuce-
mia. Deixaram passar um mês para buscá-lo. Consequência: 
a paciente piorou antes de começar o tratamento. Jovem de 
apenas 24 anos. Como se perdem vidas estupidamente! 

Receita, após a consulta com Pe. Lourenço, carmelita, 
do Carmelo. Seu problema é diabetes. 

Receita para a Madre Geral das Irmãs aqui de casa, re-
ceita que levará para suas coirmãs, na Itália, nas imediações 
de Florença, mais precisamente, Poggio Caiano. 

Sílvio Rossi me telefona, de Turim, comunicando o re-
sultado dos exames realizados no laboratório. Resulta que a 
babosa bloqueia a formação das plaquetas, responsáveis pela 
origem e progresso do câncer. Serve para toda doença de 
pele, inclusive para o couro cabeludo e queda de cabelo, isto 
é, tudo aquilo que sabíamos na prática, agora, tem a confir-
mação da Ciência, o que dá maior segurança em prosseguir 
com nossa receitinha. Mais. Nosso amigo, que tinha sua via-
gem engatilhada para a Terra Santa, por ocasião do Natal, 
deu uma guinada de 180° e vai ao Brasil. Pediu endereços de 
pessoas curadas com a receita e também de pessoas que po-
deriam, eventualmente, ajudá-lo na pesquisa. Escrevi ao Pe. 
Provincial, Frei Arno, à Yone Marques e à Maria Muttoni, 
entre outros. 

 
04.12. Concelebrei na matriz de San Salvatore onde 

dois jovens receberam o diaconato. Soube que o Pe. Corbo 
está no fim; esperam o desenlace para qualquer momento. 
Mas a babosa ficou na prateleira, olhando-o e dizendo-lhe: 

- Estou aqui para te curar. Toma-me! Eu te curo. De-
sintoxicado, poderás retomar as tuas escavações 
arqueológicas. Mas, para tal, é preciso que me tomes... Como 
é que posso entrar em ti e fazer a faxina necessária para te 
livrares das perebas contraídas como o passar dos anos?! 
Toma-me duma vez! 

Ele nem ligou. Considerou-o como algum xarope que 
as pessoas, com pena do doente, trazem para consolar. De 
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mais a mais, o que de bom pode vir daqueles cafundós do 
Brasil? É na Europa e nos EUA que encontramos os melho-
res recursos em termos de medicina alopática! O que sabe 
um fradezinho que recolheu da boca do povo a receita que 
pode curar câncer? Os médicos e cientistas não estariam in-
formados se tal milagre fosse possível?! 

 
02.12. Enviei, através de Frei Benito, uma folha de ba-

bosa para curar a queimadura na mão de Cármen, a 
funcionária espanhola que trabalha na loja de artigos religio-
sos, com Frei Ovídio, em Jerusalém. 

 
08.12. Como estivesse interessado em conhecer os 

usos dos beduínos, com suas doenças e as ervas para a res-
pectiva cura, vi-me obrigado a encarregar uma senhora árabe 
(amiga, por causa do tratamento de seu pai canceroso), a fim 
de que mantivesse, por mim, os contactos. Como tenho cara 
de europeu, sou identificado por eles como cristão. Logo, 
também explorador. E daí também inimigo. Claro que não 
me forneceriam as informações ou dicas desejadas... 

Digno de nota é o enterro do Pe. Frei Virgílio Corbo, 
hoje em Cafarnaum. O homem, que teimou e não acreditou 
na força da babosa, não tomando a receita, consequente-
mente, veio a falecer e foi enterrado. O Secretário da Escola 
Terra Santa, porém, com câncer na garganta, já há meses 
sem voz e em casa à espera da morte (o filho primogênito 
havia providenciado o túmulo no cemitério), tendo tomado a 
babosa, há dois meses, já na terceira rodada, hoje se encon-
trava, espertinho, ao lado da esposa, participando da missa 
da Imaculada Conceição e conversando com os amigos, após 
a cerimônia. A recuperação da voz, por parte desse homem, 
é de lascar o cano... 

Enquanto hoje se enterra alguém que não fez caso da 
força da babosa, Frei José Luís, mexicano, baixinho, com 
câncer declarado no estômago, iniciou, a pedido seu, o pri-
meiro dia com a receita, que eu mesmo lhe preparei com 
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amor e carinho, como o fizera para o defunto fresco... Frei 
Virgílio, descanse em paz! 

 
09.12. Frei Rafael, diretor da Escola, fez visita a seu 

Secretário, o homem que há meses tinha perdido a voz devi-
do ao câncer na garganta. Recuperou-a completamente. Está 
falando normal. Eu o vi ontem na missa. Ele tomou três 
doses ou por três etapas. Agora soube que o mesmo doente 
sofre de diabetes. Para mim, lição importante: mesmo o dia-
bético, apesar do mel, pode tomar a babosa e pode ficar 
curado de diabetes! Se esse Secretário curou-se, por que ou-
tros não poderiam?! 

- E quanto à diabete do Secretário da Escola, vamos 
aplicar-lhe o gerânio perfumado. Se tanto ajudou o pároco 
de San Salvatore, Jerusalém, por que esse doente não poderia 
ser ajudado?... 

 
10.12. O telefonema procede da Argentina. Uma se-

nhora tem filho de cinco anos com leucemia. Já fez 
transplante de medula em Barcelona, Espanha, já que, em 
seu país, tinham-se esgotados todos os recursos. Falência 
total! O casal encontra-se na Terra Santa, como última espe-
rança, na busca dum milagre. Será que a natureza vai dar a 
volta por cima do problema, através da babosa? Gravíssimo 
o caso do garoto! As células que seu organismo produz são 
80% cancerígenas. Que trabalheira para a babosa desbloque-
ar tudo isso!  

 
14.12. Frei José Luís, o baixinho mexicano que traba-

lha no Campo dos Pastores, foi operado hoje em Haifa. 
Definitivamente afastada a hipótese de câncer. Curioso! Pri-
meiro, o câncer localizava-se no intestino grosso. Depois, no 
estômago. Agora não tem mais câncer! Tiraram-lhe três pe-
dras. O certo é que esse rapaz tomou a babosa em duas 
etapas. Mal não lhe teria feito. Por sinal, a última dose termi-
nou-a quando se internou. Ou a babosa tê-lo-ia curado? 
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16.12. Preparei o remédio para Geraldo, o garoto ar-

gentino, de cinco anos, acometido de leucemia. É só buscá-
lo e... tomá-lo. Espero que não fique, como peça decorativa, 
na prateleira! 

 
18.12. Como é gostoso aprender alguma coisa nova! 

Hoje aprendi – novidade para mim – que as pessoas que 
sofrem com problemas de câimbra devem usar (pôr) um 
machado embaixo da cama onde dormem. Em lugar de ma-
chado, ou bloco de ferro velho, ou um pedaço de trilho, ou 
balde com pregos, ou pé-de-cabra, ou malho, etc. O ferro 
tem o poder de desviar o magnetismo ou criar novo campo 
magnético, evitando, assim, as bruscas contrações muscula-
res que provocam o que chamamos de câimbra. 

Outra novidade aprendida. Reumatismo cura-se com 
gato. Como? Se, por exemplo, você sofre de reumatismo no 
joelho, coloque um gato (acostume-o com mimos, carinhos) 
no local dolorido por uma a duas horas (enquanto vê TV, 
borda ou remenda, lê). Explicação. O gato, sobretudo o ma-
cho (tem mais calor que a fêmea: passa dos 38 graus), 
carrega consigo eletricidade permanente e sem oscilação 
(não como ocorre com os aparelhos elétricos). Em contacto 
com seu pêlo, produz-se uma eletricidade que recolhe o reu-
matismo, produzido pelo frio. Cura-se reumatismo de 
maneira incrível! Não é bom aprender? Ou, como diz o ou-
tro: Vivendo e aprendendo!... 

 
21.12. Recebi notícia da morte da mãe de Frei Gervá-

sio, polonês. Isso aconteceu a 14 do corrente. Segundo Frei 
Vitório, que comunicou o fato, não teria tomado a babosa 
com regularidade. É sempre assim! O Pe. Corbo recusou-se 
tomar, por nivelá-la a xarope qualquer. Esta senhora não 
tomou direito, talvez sem convicção. Meu paciente, porém, o 
Secretário da Escola Terra Santa, tendo controlado seu tra-
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tamento como manda o figurino, há duas semanas que vol-
tou a falar... 

 
29.12. À tarde, descemos para concelebrar no Campo 

dos Pastores. Lá encontrei a esposa do Secretário da Escola 
da Terra Santa, curado do seu câncer na garganta. Que feli-
cidade a dela! A todo momento, parecia levantar vôo! O 
filho do casal, muito descrente do remédio, acreditando, isto 
sim, na fatalidade atroz da doença, que mata, segundo opini-
ão generalizada, ainda não pode acreditar. É milagre demais 
para sua estrutura mental! A família ainda não está cantando 
vitória, porque acha que o mal pode voltar e roubar a vida 
daquele homem... Elimina-se tal hipótese, providenciando a 
receita que se toma como preventivo. Ou, com outras pala-
vras, providencie-se a manutenção, e tal pai de família 
morrerá, sim, mas não de câncer... 

 
31.12. Preparei babosa para Frei José Maria Martin, 

espanhol, e para Frei Pablo, peruano. A continuar assim, a 
receita assumirá contornos internacionais. Como aqui é funil 
que liga Ocidente e Oriente, para a internacionalização da 
receita será um tapa. O importante seria que todo mundo 
pudesse livrar-se do câncer. E sem danos para o bolso e para 
o organismo... 

 
 

- 1992 - 
 
01.01. Efeito surpreendente o desse gerânio perfumado, 

como é chamado aqui! Baixou, em dez dias, para o normal, o 
açúcar em Frei José Maria Martin. O pároco de San Salvato-
re, num mês, sem tomar qualquer outro tipo de remédio, 
baixa, de 315 para 110... 

 
02.01. Recebi a Dra. Teresinha Estanislau, de Fortale-

za, Ceará, Brasil. Ouvira falar do brasileirinho, e veio colher 



31 Frei Romano Zago, OFM 

informações sobre a cura do câncer através do uso da babo-
sa. Se as aplicações que fiz por aqui e no Sul do Brasil forem 
implantadas também no Norte do País, fará o maior sucesso, 
já que é médica e tem hospital só para crianças cancerosas. 

Chegou um enfermeiro de Porto, Portugal. Chegaram 
duas senhoras jovens, de Milão, Itália, uma delas estudante 
em Londres, Inglaterra. Todo mundo curioso com a tal da 
babosa. E todos querem aplicar para crer. Sim, porque, em-
bora tudo simples, é retumbante demais! 

 
06.01. Ao descer para jantar, apaguei a luz do quarto. 

Esqueci que havia a porta. Resultado: investindo, arrebentei 
o nariz, ainda mais fraco do que a dita cuja! Se fosse ao hos-
pital, teria levado meia dúzia de pontos. Como dispunha de 
uma carga de folhas de babosa, colhida ontem, taquei um 
pedaço dela no corte. Imediatamente estagnou o sangue. 
Logo aliviou a dor, também. É boa experiência. Observarei 
quantas horas são necessárias para fechar a ferida. Babosa é 
um milagre da natureza... 

Frei José Maria Martin é diabético. Quis fazer o trata-
mento preventivo para câncer. Portador de diabetes, ele tem 
medo que o mel, previsto na receita, possa agravar-lhe o 
problema. Encontrou solução, comendo a babosa a nacos, 
como se fosse legume. No meu modo de ver, exagera na 
quantidade. Devora nacos de folha. Mas, vive por aí, traba-
lha, acompanha peregrinos, feliz da vida. Diz que consegue 
baixar os níveis até ao tolerável enquanto consome babosa; 
interrompendo o tratamento, sobem os valores... Bom ob-
servar-se!... 

 
10.01. Uma hora dessas mudam meu nome para Frei 

Babosa. O Babosa passará a sobrenome. Frei Romano Babosa ou 
Frei Romano Zago Babosa. Se assim viesse a acontecer, não me 
ofenderia... 
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21.01. A grande notícia de hoje, fica por conta do Ge-
raldito: seu organismo não produz mais células cancerígenas! Antes 
de tomar a babosa, 80% das células eram doentes. Eis que 
está apenas na segunda dose. Êta, babosinha, hein?!... 

 
12.02. Pela mala diplomática da Embaixada de Chile, 

seguiram duas doses para pessoas daquele país, sendo que 
uma delas destinada a menina de nove anos. Ambas as pes-
soas têm localizado o câncer no cérebro. 

 
03.03. Envolvi-me, com a conivência da Irmã Nunzia-

tina, coordenadora da cozinha do Convento de Santa 
Catarina, junto à Basílica da Natividade, em Belém, na con-
fecção de três frascos da receita, um para Frei José 
Leombruni, da Custódia da Terra Santa, o segundo para Frei 
Luís Pietrobelli, de Verona, Itália, e o terceiro para Frei Vi-
cente del Soldato, de Assis, todos buscando seu tratamento 
preventivo, aliás, a atitude mais sábia. Dizia-me Frei Vicente: 

- Desconfio que meu Provincial tenha sido salvo de 
câncer de pulmão, graças a este mesmo remédio. 

É que quando passara por Assis, a caminho da Terra 
Santa, confiei a receita de babosa, mel e destilado, em Cárce-
ri, no dia 05.05.90, a jovem frade, engenheiro, recém 
ordenado sacerdote, pesaroso diante do estado precário de 
saúde de seu superior. Teria ele se interessado em aplicar a 
receita daquele brasileiro para curar o Provincial de Assis? 
Sua saúde estava tão combalida que não pôde participar do 
Capítulo Geral realizado em San Diego (USA), em junho. 
Pois agora seu confrade de Província me garante que está 
vivo, alimenta-se bem e recupera sua basta cabeleira. Frei 
João, apeado de provincial, aceitou pregar retiro aos Frades 
Menores de Washington e Buenos Aires. Sem a babosa, por-
tador de câncer de pulmão, órgão vital, de há meses que 
deveria estar no sepulcro... 
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23.03. Era de ver a pueril alegria do Frei Guido, an-
cião, de longas barbas brancas, ao ficar livre de seus calos, 
sem a mínima dor! Saiu ensaiando compasso de dança, lépi-
do como dançarino espanhol. Apliquei, na sola dos pés, 
pedaço de babosa, na sua parte interna, prendendo a parte 
gelatinosa ao calo, segurando-a com esparadrapo. Em 24 
horas após a operação, o calo saiu inteirinho, como por encan-
to. Aí, o pessoal, que constata o milagre, acha que tenho mãos 
de paina, ou sou anjo ou santo caído do céu e outras babo-
seiras que tais. Esquecem que tudo é a babosa quem faz. 
Insisto que esta maravilha da natureza é nossa aliada. Ela é a 
única responsável pelos efeitos alcançados. Basta conhecer 
sua prodigiosa força e apelar para que nos socorra. E, te ga-
ranto!, ela nunca nos nega seus préstimos! Podes crer! 

 
25.03. É de ver a euforia de Frei José Maria Aguirre, 

basco, após completar o tratamento de dez dias com a recei-
ta de babosa, mel e destilado como preventivo! A vassourada 
que aplicou a babosa num homem de 60 anos restitui-lhe a 
disposição de pessoa de trinta. São palavras dele, após cons-
tatar tão notável diferença em seu organismo. Depois da 
babosa, partirá para o tratamento com cloreto de magnésio. 
Músico, organista, seu sonho é recuperar a audição, perdida 
em 50%. 

 
28.03. Vibração maior constata-se com Pe. Aguirre. 

Além de rejuvenescer, segundo ele, 30 anos, está se livrando 
de problemas de pele que o incomodavam, há vinte anos, 
sem solução. De inhapa, livrou os olhos acometidos todas as 
manhãs de remela. 

 
02.04. Frei Cláudio, mexicano, com hemorróidas de 

nem poder caminhar ou sentar-se, curou-se com minha ori-
entação. Receita? Supositório de babosa. Disse ter usado 24 
horas. Foi tiro e queda! 
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11.04. Irmã Margarida, com câncer há mais tempo, 
submetia-se a aplicações de cobalto no Hospital Italiano, de 
Haifa. Sabendo-a portadora da doença, ofereci meus présti-
mos à Madre Provincial. Preparei o frasco. Frei Jorge, o 
libanês, levou-lho. Conversando com a Superiora Provincial, 
duas semanas depois, fico sabendo que a paciente mostra 
sinais de regresso do mal e até retomou seu trabalho. Apenas 
não soube me informar se tinham realizado os exames de 
sangue ou não. Somente tais análises garantirão se aconteceu 
a cura ou não. 

Apresentando problemas no couro cabeludo, impor-
tando, inclusive, drogas especiais do estrangeiro para curar-
se, Frei Vitório Bosello, com não mais de cem gramas de 
shampoo, elaborado à base de babosa para meu uso, disse 
adeus a dermatólogos e companhia. E ficou freguês de meu 
shampoo! Os maias, muito antes da Descoberta da América, já 
conheciam e aplicavam a babosa como tônico capilar. Com 
o rolar dos séculos, não aprendemos nada. 

 
12.04. Irmã Giuseppina, de Ramley, como Pe. Aguirre, 

testemunham que ficaram livres de calos nos dedos dos pés, 
apenas tomando a receita de babosa, mel e destilado por via 
oral, como preventivo. Simplesmente caíram tais calos. Eis 
seu lucro. 

 
14.04. Nunca havia preparado tantas doses de babosa, 

mel e destilado como fiz hoje. Duas para Belém. Duas para 
Jerusalém. Uma para o Egito. Uma para Londres. E uma 
para Gaza, Israel (territórios ocupados). A que seguiu para o 
Egito era destinada a um senhor com Aids. A propósito, 
trocando ideias com Sílvio Rossi, de Turim, o pesquisador 
suspeita que a babosa também possa curar tal doença, já que 
os princípios contidos na planta, que bloqueiam o progresso 
do câncer, são os mesmos. Segundo Sílvio, já que o processo 
degenerativo é o mesmo, embora mais violento, quem sabe?, 
pudesse ajudar a bloquear também Aids. Intuitivo o Sílvio!... 
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16.04. Retirei dois calos de Irmã Débora, um em cada 

pé, domesticados por 24 horas em contato com a babosa. 
Irmã Margarida, curada de câncer de mama, através da 

receita de babosa, mel e destilado, encontrava-se, espertinha, 
participando das quase três horas das cerimônias de quinta-
feira santa, no Santo Sepulcro. Um sentimento constante, 
sempre idêntico, me invade ao deparar-me com pessoa cura-
da pela receita que lhe forneci: É como se a pessoa, de 
repente, se tornasse meu filho. Fico comovido, louvando a 
Deus e agradecendo-Lhe, seja criança, adulto ou ancião o 
beneficiado! 

Irmã Esterina, curada com babosa dum calo federal, 
querendo agradecer-me o benefício, disse: 

- Hoje em dia, livre daquele danado de calo, todas as 
manhãs, ao calçar sapato, sem o mínimo sinal de dor, penso 
no Frei Romano e no seu incrível remédio. Jamais eu pode-
ria acreditar que aquela pequena lasca de babosa, presa por 
esparadrapo, pudesse livrar-me, em 24 horas, do desconforto 
de tantos anos!... 

 
18.04. A fístula, que fazia Frei Damião, estudante itali-

ano, suar de dor, levou aquele coice. Como se queixasse que 
não podia dormir, perguntei-lhe: 

- Você vai aguentar? Olhe que é amargo prá caram-
ba!... 

- Mais incômoda do que esta dor não pode ser. Venha 
daí com ela... 

Num copo d’água, em fatias, como se pica cebola, dei-
xei o preparado para higiene bucal, quantas vezes quisesse, 
além de aplicar lasquinha da folha na fístula. 

Na manhã seguinte, sussurrou-me, ao ouvido, quando 
chegou ao coro para as Laudes e Missa: 

- Tenho a sensação de boca fresca. 
- E a dor? 
- Nenhuma. Sumiu. E acrescentou: 
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- Agora posso chamá-lo de bruxo! 
- Por quê? 
- Não é possível curar tão depressa só com simples er-

vas!... 
- Conseguiu dormir? 
- A noite toda! 
- Beleza, frei! 
- Obrigado! 
- Não seja por isso. Agradeça, antes, à babosa e a seu 

Criador... 
 
02.05. Terminando minha semana como capelão junto 

às Irmãs de Aida, a Revma. Madre Provincial me entregou 
cópia dos exames do câncer de Irmã Margarida, realizados 
em Haifa. No primeiro exame, com data de 28.02.1992, a 
Irmã estava tomada de câncer. No segundo, após apenas a 
primeira dose de babosa, mel e destilado, a religiosa estava 
completamente livre do mal. Irmã Margarida retomou seus 
trabalhos normais, para espanto de quem convive com ela. 
Dizem que ela sequer sente cansaço. Hoje, constituiu-se 
num dia de estupenda alegria interior: Fiz-me instrumento de 
bem para pessoa que sofria e sentia-se definhar, sem possibi-
lidade alguma de reação. Livrou-se das garras da morte. E 
voltou a viver... 

 
04.05. Soube hoje que o segundo caso de garganta que 

trato, o paciente, há cinco meses falava esganiçado feito ganso, 
como que forçando a voz, quase uma tossida. No final de 
dez dias de tratamento com a receita de babosa, mel e desti-
lado, além de ter regredido, visivelmente, a ferida da parte 
externa, recuperou a fala. Conversa normalmente. 

Pe. Aguirre e Frei Egídio, asmáticos, tratados com fi-
go-da-índia, largaram os remédios e não experimentam mais 
os achaques do mal. Se durar o efeito!... E isso depois de 
tantos anos de angústia! Frei Egídio, na sua simplicidade de 
Irmão Leigo, desde que voltou do hospital, há uma semana 
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que não usa mais remédio algum de farmácia. E olha que o 
coitado, há 25 anos, sofria de asma! Pois como eu não con-
seguira o crem necessário para a matéria-prima com que 
curar tal doença, apelei para o figo-da-índia. Está tão feliz 
com a cura! E disse: 

- A gente houve bonitas palavras na missa, nos ser-
mões, etc., mas aquilo que o senhor fez em meu benefício, 
só mesmo mãe para fazê-lo... 

 
10.04. Frei Castor, lá da Cúria da Custódia, espanhol, é 

portador de diabetes desde os tempos de estudante. Obriga-
va-se a tomar seis comprimidos por dia para ter controlado o 
açúcar. Chegou o dia em que os médicos diagnosticaram que 
deveriam operá-lo do coração, implantando-lhe três pontes 
de safena. Mas, como fazê-lo, diante do problema de cicatri-
zação do paciente? Foi aí que meti minha colher. Entrei com 
o remédio caseiro para livrá-lo daquele mal. Frei Castor le-
vou seu litro e foi tomando, segundo as indicações. Aos 
poucos, foi reduzindo os comprimidos até abandoná-los por 
completo. Três meses passou sem recorrer a eles. Foi nesse 
ínterim que os médicos realizaram a intervenção para im-
plantar as três pontes de safena. A operação correu normal e 
o corte, na perna, para colher as veias, cicatrizou como em 
rapaz de 18 anos. Tudo isso, sem o gerânio perfumado, teria 
sido impossível. Ontem Frei Castor visitou Belém. Encon-
tramo-nos. Era de ver a alegria estampada no rosto: 
verdadeiramente de alguém que não sabia a que recorrer 
para exprimir sua gratidão! Se a gente conhece algo que pos-
sa aliviar o sofrimento alheio, penso ser obrigação apelar 
para tal recurso, ora bolas! Caso contrário, de que serve co-
nhecer o Evangelho?!... 

 
07.05. Telefonema de Ramley: saber se diabético pode 

seguir fazendo tratamento com babosa, mel e destilado. 
Resposta: O Secretário da Escola da Terra Santa, diabético, 
com 250, depois de três doses, estava livre do câncer, tanto 
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assim que, há quatro meses, voltou a trabalhar... O caso de 
Ramley: a doença encontra-se em fase terminal. Enquanto 
houver vida há esperança, portanto, deve-se tentar. Deixemos 
Deus agir, através da natureza, que vai em socorro da pessoa 
enfraquecida... 

 
09.05. Iniciei o livro Eu Tinha Câncer e Me Curei. Há 

mais tempo havia sentado para distribuir a matéria. Agora 
me toco a espraiá-la nos diversos capítulos da maneira mais 
clara e sintética possível. De momento, uso papel de rascu-
nho. Quando achar que estiver no ponto, passarei a limpo, 
usando papel melhor. Do título acima, passei o título à per-
gunta: Câncer tem Cura? No final da redação do livro, mudei 
para Câncer tem Cura!1. 

Nos encontros com grupos de língua a mim acessível, 
vendo, isto é, passo adiante a receita de babosa, mel e destila-
do. Quem sabe, se vá alinhavando o livrinho, fórmula 
encontrada para divulgação da cura do câncer e outras doen-
ças mais através dessa plantinha, portento da natureza, a 
babosa. 

 
17.05. Tomando conhecimento que um monge trapis-

ta, com câncer há quatro anos (começou na próstata e agora 
generalizou-se), encontra-se em fase final, pedi para deter-
me em Ramley, a fim de preparar-lhe o remédio. Comprei o 
mel. Babosa? Há um pé viçoso no outro lado da rua. Apro-
veitei e preparei uma dose também para a esposa de José, 
vizinho das Irmãs, senhora esta com câncer generalizado, 
inclusive estendendo-se às pernas, nas quais abriu verdadei-
ras crateras. Se o remédio conseguir curar o trapista, será de 
grande repercussão, já que ele percorreu todas as etapas pre-
vistas pela Medicina, sem nenhum efeito. Para mim, 

                                                      
1 Livro de 300 mil exemplares de tiragem, no Brasil, tendo sido 

traduzido para o Italiano (11 edições), Castelhano (Buenos Aires), 

Espanhol, Inglês, Alemão, Francês, Grego, Esloveno, Romeno, 

Croata, Holandês. 
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nenhuma novidade ou revelação!... De momento, o que lhe 
alivia um pouco a dor é uma injeção cavalar que custa a ba-
gatela de mil dólares à unidade. Como se vê, um verdadeiro 
assalto!... É por esta e por outras que convém que o câncer 
não tenha cura: ganha o médico que trata do paciente, ganha 
o fabricante do remédio e ganha a farmácia que o vende... Só 
não ganha quem dele precisa... Que organização! 

 
19.05. O senhor não pode imaginar o profundo sentido humano 

que têm seus gestos de tratar as pessoas com algum problema de saúde 
em nossa Comunidade! Uma coisa é a gente procurar o médico; bem 
outra é tratar-se com alguém de casa! O senhor não pode calcular o 
quanto me fez bem este seu remédio para a asma! Não apenas porque 
há mais de 20 anos não dispensava o remédio de farmácia, de quatro, 
seis e até oito aplicações ao dia e agora, há três semanas, me sinto bem, 
sem qualquer remédio. Mais importante que qualquer resultado, é o 
lado humano! Aqui na Terra Santa, longe da Pátria, da Província, da 
família, na solidão, na tristeza, o seu tratamento caiu como um lenitivo 
também psicológico! Comentário de frade espanhol. 

Um frade da Província Franciscana de Assis, verifi-
cando os exames de sangue de sua compatriota Irmã 
Margarida, curada de câncer, exclama: 

- Quem poderia imaginar que alguém, lá do distante 
Brasil, nos trouxesse ao conhecimento a cura desta terrível 
doença! E de forma tão simples e tão barata! 

E eu imaginara que pudesse dizer: 
- E nós que pensávamos que não poderia vir algo de 

bom do Brasil!... 
Grave problema é o de atribuírem a mim as qualidades 

que chegam aos umbrais de milagre. Por favor, pessoal! Eu 
não possuo nenhum poder especial. Sou pessoa igual às ou-
tras. O poder de cura está na babosa, mel e destilado. A 
gente apenas conhece um pouco dessa força da natureza e a 
divulga em benefício dos seres criados. Certamente haverá 
muitas outras propriedades em nossa natureza que ainda 
continuam misteriosas. Será preciso descobri-las e colocá-las 
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à disposição da humanidade. Quando o homem conhecer 
tudo da natureza, terá resposta para todos os seus proble-
mas... 

De repente, produzir medicamentos rende mais que 
obrigado. De alguém cujo estômago e ciático botei em ordem, 
recebi cem dólares e de alguém que pedira cinco frascos da 
receita de babosa, mel e destilado para tratar do câncer, me 
alcançou dez mil liras italianas (Isso, de jeito nenhum paga as 
despesas tidas com a matéria-prima). Recebi, de presente, 
um liquidificador. Com isso, fico autônomo; não preciso 
importunar na cozinha. 

 
27.05. Bonita a reação da Irmã Teresa, turca, velhinha, 

83 anos, com artrose no joelho! Alcancei-lhe um pouco de 
mamona ao álcool. Em três dias de aplicações, diz ela que 
está muito melhor. E já correu até a farmácia em busca de 
mais álcool. Telefonou-me para que, por favor, lhe comple-
tasse o remédio com os grãos daquela árvore. E já fez três 
outras freguesas! Haja tempo e paciência... 

 
31.05. Dupla alegria experimentei hoje no campo de 

curas. Primeiro. Frei Egídio, asmático de tantos anos, canta, 
em solo, a Ave Maria, de Gounod, na hora da preparação 
das oferendas, na missa dominical, como encerramento do 
mês de maio, mês de Maria. Você já viu alguém sofrer de 
asma e dar uma de tenor italiano? Cadê fôlego para alcançar 
aqueles agudos?! 

Segundo. A neta de Issa e Margarida, com feridas e ra-
chas nas mãos, problema que os médicos não conseguiam 
resolver, teve fechados os ferimentos. Há uma semana está 
aplicando a pomada que lhe preparei à base de babosa, tan-
sagem e óleo de oliveira. A avó veio, eufórica, me contar que 
ontem vira a netinha praticamente curada... Sendo doença de 
pele, meus filhos, babosa não se recusa a colaborar.  

O pároco de Belém me comunica uma cura prodigio-
sa, acontecida em Jerusalém, através do quebra-pedras. Certo 
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homem tratava-se por problema de pedras nos rins. Os mé-
dicos tinham conseguido remover uma pedra do rim, mas 
trancara à entrada da bexiga. O paciente trepava parede de 
tanta dor. Foi quando Pe. Jorge lhe falou do meu preparado. 
O náufrago, no meio do mar, agarra-se a qualquer pedaço de 
pau que chega à mão e lhe possa salvar a vida. E começou a 
tomar o remédio como lhe receitaram. As dores, aos poucos, 
foram serenando, até passarem por completo. Foram feitos 
novos exames. Tudo desobstruído. A família telefona, feliz 
da vida, claro, com o sucesso obtido. O casal estava contente 
como criança que acaba de receber o brinquedo com que 
sempre sonhara!... 

 
16.06. Viajei até Jericó, com Pe. Germano, à cata de 

tansagem. O homem quer deixar de fumar. A vontade, po-
rém, é fraca. Quem sabe que o chá, feito daquela erva, tire-
lhe um pouco do apetite pelo cigarro... 

 
17.06. Preciso contar a história de Frei Matias, mexi-

cano, com seu olho sem cura... Oculistas e médicos de Haifa 
nada descobriram, apesar de toda a sofisticada aparelhagem 
moderna. O frade, desesperado diante da perspectiva de 
perder a vista, veio me pôr a par da situação. Só com o olho 
doente não distinguia a pessoa ao lado, a não ser como vul-
to. Ler? Só tapando aquele olho e ler com o outro, caso 
contrário, doía-lhe a parte posterior da cabeça. 

- O que não tem remédio remediado está, diz velho provér-
bio. Porém, por que não tentar? Como o caso não tinha 
cura, me interessou mais ainda. Encarei-o como um desa-
fio... 

Preveni-o que o trataria por etapas e sem garantir na-
da. 

- Se os médicos não encontraram saída, podia eu ga-
rantir o quê? 

Primeira etapa: Chá de malva. Com tal chá, lavar o 
olho, várias vezes ao dia. Nada! 
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Segunda etapa: Chá de tansagem. Idem. 
Terceira etapa: Cortei várias fatias da folha de babosa, 

como se faz com a cebola. Joguei em cima duas ou três co-
lheres de água filtrada. Com o conta-gotas, deixar cair vários 
pingos no olho doente. Repetir as aplicações várias vezes ao 
dia. Foi prá já que o olho começou a supurar. Depois de 
uma semana, o rapaz estava feliz de pisar de leve por onde 
andava: havia recuperado a vista. Agradeça à babosa e a seus 
poderes. 

 
27.06. No dia 17 de junho preparei uma dose de babo-

sa, mel e destilado. Destino: perto do Lago de Como. Existe 
uma senhora portadora da doença, já em fase final. 

Por intermédio de quem essa dose chegará à paciente? 
Através dos médicos Dr. Miro Rossi e Dr. Peter Tagliente, 
amigos da doente. Como não há mais nada a fazer, queima-
ram os últimos cartuchos, apelando para a babosa. 

Conversa-vem-conversa-vai, soube que o Dr. Miro é 
operador-chefe num hospital para câncer de pulmão. Realiza 
ou orienta de 200 a 300 intervenções cirúrgicas por ano. 

Enxerido como só eu, ofereci meus préstimos para 
aplicar, no seu hospital, a pacientes que livremente aceitas-
sem a receita, continuando os tratamentos convencionais. 

- De jeito nenhum! Seria contra a ética médica!, argu-
mentou. 

Oferecendo-lhe o trabalho de graça, achou caro! O la-
do positivo e humano, porém, foi a vontade de salvar a 
pessoa amiga. 

 
15.07. Seria o máximo eu me pôr à disposição para cu-

rar o Papa! Se tantas pessoas foram curadas, de repente, 
negar-me-ia a curar o nosso pai comum?!... Falei com o Pe. 
Visitador, com o Pe. Custódio. Apesar dos diversos casos de 
cura aqui registrados, ainda não estão convencidos. Argu-
mentaram, para me distrair: 
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- Os médicos não vão aceitar ou vão dizer que é vene-
no para matar o santo Padre. É muito difícil de chegar até 
sua Santidade, etc. 

- Aí pensei em telefonar para nosso Ministro Geral. 
Depois pensei em escrever diretamente ao interessado. Po-
rém, quando, no noticioso, disseram que iam submetê-lo a 
uma intervenção cirúrgica, me doeu muito, porque vai atra-
sar o estado clínico do Sumo Pontífice, retardando sua 
recuperação. 

Puxa! Como a gente não vale nada nesta estrutura! Po-
rém, minha convicção de salvá-lo é profundíssima. Tenho 
convicção que daria certo... 

 
17.07. Doeu muito saber que o monge do Latrum ne-

gou-se a tomar o remédio que lhe preparei. Botei fora tempo 
e dinheiro! Disseram-me que está todo duro. Deve ser o iní-
cio de gangrena. Bem! Logo mais, podemos dizer Requiescat 
in pace! Morreu. De teimosia também se morre. Doloroso ver 
ceifar-se uma vida quando tinha todas as chances para so-
breviver...  

 
31.07. Sensacional o conhecimento de Irmã Renata 

como massagista! Limita-se à massagem na planta dos pés 
onde se encontra a sede das zonas de reflexo de todo o or-
ganismo. Conhecendo e explorando estas zonas, 
massageando-as, consegue eliminar as toxinas que o corpo 
vai acumulando, através dos anos, na forma de minúsculos 
grânulos debaixo da pele. O método usado por ela era co-
nhecido há quatro mil anos, na China. Irmã Renata cura as 
pessoas apenas massageando as diversas zonas dos pés, zo-
nas que correspondem aos diversos órgãos do corpo, não 
usando outra coisa a não ser pomada (Nenhum remédio, 
nem durante nem depois de terminado o tratamento!). Nor-
malmente, um órgão, muito atacado, é curado em dez 
sessões de massagem, distribuídas em duas ou três vezes por 
semana. O tratamento, que elimina as toxinas, dura por dois 
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anos. É incrível! Tudo se encontra na natureza! Basta conhe-
cê-la... 

 
26.08. Retumbante vitória no dia de hoje! Intensa ale-

gria! Telefonema procedente de Como, Itália, garante que a 
amiga dos Doutores Miro e Peter está curada de seu câncer, 
graças ao remédio que lhe preparei e que eles lhe alcançaram. 

 
29.08. Hoje foi o pároco que veio, feliz da vida, com o 

milagre realizado numa paroquiana sua com pedras nos rins. 
Frei Jorge entregou-lhe o vidrinho com meu remédio. A mu-
lher foi tomando as trinta gotas de quebra-pedras em álcool 
em meio copo d’água. Uma semana depois, voltou ao con-
sultório médico. Fez Raios-X e ultrassom. De repente, o 
médico se deu conta de algo estranho, e perguntou: 

- O que a senhora fez que não tem mais nada? 
- Olhe, doutor, me deram chá duma planta. Eu tomei. 

E foi só. 
- E como se chama esta planta? 
- Não sei, não, senhor. Me deram. E eu tomei. É só. 
 
08.09. Tenho sido instrumento de cura para dezenas 

de pessoas aqui em Belém e arredores, pessoas portadoras 
das mais diversas doenças, inclusive câncer. Um dos remé-
dios mais procurados é o da mamona, indicado para 
reumatismo, artrite, pancadas, etc. No ano passado, me abas-
teci do material em Ain Karen, onde havia, no pátio do 
Convento São João Batista, diversas árvores bem carregadas 
de sementes maduras. Devo ter colhido ao redor de dois 
quilos. Usei e gastei tudo. E até faltou. Na época de safra, 
quando visitei as árvores, para colher os frutos, constatei que 
o frio fora tão violento, neste inverno, que acabou com elas, 
reduzindo-as a lenha. Acontece que as pessoas sempre pro-
curam o remédio. Como não tivesse mais, procurei alguém 
que soubesse de sua existência e encontrou sementes em 
Hebron. O sujeito trouxe um quilo, a meu pedido. Custou 
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40 shekels. E paguei, claro. Tá vendo? Tive que pagar a re-
messa encomendada. Porém, nunca recebi qualquer 
dinheirinho de pessoa que resultasse curada... Curioso que 
eu deva pagar para ver o outro curado! Talvez seja a única 
coisa certa... 

 
11.09. Obriguei-me a preparar várias doses do preven-

tivo contra o câncer, três somente para a região de Como, 
Itália, agora com fama pela cura da amiga dos dois médicos. 
Com restauração total, de repente, chovam pedidos para 
socorrer outros portadores do fatídico mal. 

 
18.09. Agora chegam notícias do Provincial de Assis, 

acometido de câncer de pulmão. Pe. Lino, do Convento da 
Flagelação, levou-lhe o remédio preparado por mim. Recebo 
telefonema que quer mais uma dose, porque encontra-se muito, 
muito, muito bem. Se italiano repete três vezes a mesma pala-
vra, mesmo que seja substantivo, é sinal que a realidade 
chegou ao superlativo... 

 
19.09. Fui levado à casa de uma senhora de 43 anos, 

com criança pequena, portadora de câncer na espinha. Além 
de levar o preparado de babosa, mel e destilado, muni-me de 
garrafinha com álcool e mamona para massagear a parte do-
lorida. A coitada nem pode se virar sozinha na cama. Levei-
lhe palavras de ânimo que um vizinho lhe traduzia para o 
árabe. Disse que, dentro de duas semanas, ela, que está 
amarrada à cama, seria recebida em visita no meu Convento, 
oportunidade em que pegaria mais remédio para completar a 
cura. Ela não sabe de seu real estado de saúde. Por isso, dis-
se-lhe, a conselho dos familiares ao redor de sua cama de 
enferma, que meu remédio é excelente para purificar o sangue. 

 
04.10. Irmã Ivone me telefona de Ramley. Diz que a 

senhora do José anda pelas ruas da cidade, perfeitamente 
curada do câncer de que era portadora. Incrível! Essa mulher 
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tinha câncer exposto, sobretudo abaixo dos joelhos, com 
feridas que eram verdadeiras cavernas, fétidas, atração para 
as moscas e fedor de não se aguentar. A enfermeira usava 
máscara ao fazer os curativos... Com a dose ingerida e a apli-
cação direta da babosa nas chagas, taí a mulher andando, 
feliz da vida! 

 
05.10. Frei Vicente del Soldato, da Província de Assis, 

chegou para emprestar sua colaboração como professor de 
Filosofia em Belém. Poderá permanecer entre nós apenas 
dois meses, tendo, assim, que dar curso intensivo para poder 
acudir seus compromissos na Itália. Pois ao me cumprimen-
tar, logo entrou no assunto de seu Provincial, com câncer de 
pulmão. Passou por todos os tratamentos convencionais, 
como radioterapia e quimioterapia. Só não sofreu interven-
ção cirúrgica. E... tomou a receita de babosa, mel e destilado 
nas horas vagas, diversas doses. Eu que o diga. Pois o ho-
mem, segundo Frei Vicente, apresenta fisionomia e 
disposição de pessoa sadia, quadro alentador. Até os cabelos, 
perdidos sob os efeitos do tratamento, voltaram ao normal 
ou recuperaram-se. O Ministro está feliz, claro. A única coisa 
que não consigo fazê-los entender é a importância dos exa-
mes; somente através das análises é que se pode controlar a 
doença. 

 
06.10. Extirpei um mijacão entre os dedos do pé direi-

to do Pe. Aguirre, aplicando a babosa no local. Brincadeira o 
que saiu de pus! Em três dias estava tudo cicatrizado. O cu-
rioso é que a babosa não permitiu que o leicenço latejasse... 

 
15.10. Enviaram-me cem mil liras italianas (mais ou 

menos 70 dólares), procedentes de Milão, Itália. A benfeitora 
é Lília Cocco. Curou-se de câncer com minha receita. As 
liras vinham acompanhadas de con tanti ringraziamenti. Será 
que um dia verei a Lília? 
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16.10. Telefonema, procedente da Espanha, dá conta 
de autêntico milagre obtido na cura realizada pela receita de 
babosa, mel e destilado. A pessoa beneficiada é senhora com 
câncer de mama, já em fase final. São os médicos dela que 
usam a palavra milagre para explicar a recuperação prodigiosa 
daquela mulher. 

 
23.10. O Provincial de Assis me envia cem mil liras ita-

lianas, de presente, pela cura de seu câncer de pulmão. Não 
faço ideia de quantos frascos de babosa, mel e destilado lhe 
preparei. Talvez uns cinco. 

 
09.11. Frei Jorge, com o Pe. Custódio e o Ecônomo, 

voltou da Jordânia, onde o Rei está acometido de câncer. Na 
sua partida, eu havia oferecido meus préstimos, isto é, prepa-
rar dose de babosa, mel e destilado para salvar o monarca. 
Acontece que sua Majestade não está mais descendo de seus 
aposentos para recepções. Continua de pé minha intenção de 
ajudá-lo. Um dos clérigos, Frei Feras, concidadão do Rei, 
está tão entusiasmado com os efeitos da receita por ele ob-
servados, que sugere de enviar correspondência a seu 
soberano, acenando-lhe com o remédio salvador. 

 
12.11. Irmã Genoveva me pediu que saísse em sua 

companhia para visitar senhora que, tendo sofrido ataque, 
ficara paralisada do lado esquerdo. Segundo a religiosa, tal 
mulher sofria muito. Chegamos à casa onde mora a enferma, 
a Irmã, a Professora Glória Nasser e eu. Quem nos abriu a 
porta foi uma mulher de 50 anos. Logo percebi que seu bra-
ço esquerdo ficava caído ao longo do corpo, mas 
movimentava-se com certa desenvoltura. E, sobretudo, ca-
minhava sem dificuldade. Até pensei com meus botões: 

- Mas a doente deve ser outra. Quem sabe esteja de 
cama, no quarto. 

Claro que Glória e a senhora recepcionista conversa-
vam em sua língua, que a primeira nos traduzia para o 
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italiano. Conversa-vem-conversa-vai, fico sabendo que supe-
rara sua paralisia em, ao menos, 80%, experimentando 
alguma dor e pouco movimento nos dedos da mão esquerda, 
permitindo-lhe, todavia, efetuar todos os trabalhos domésti-
cos, graças a um álcool especial que o vizinho conseguira 
junto a um frade da Basílica de Belém, mas que, infelizmen-
te, tão eficaz remédio havia terminado. Fiz sinal à Professora 
para que fosse até o carro e pegasse a garrafinha que levara 
de reserva. Sabendo tratar-se da pessoa paralisada, preveni-
me, antes de sair de casa, com dose do preventivo contra o 
câncer, a fim de processar-se aquela varreção. Pois não é que 
aquele mesmo vizinho havia-lhe alcançado também o dito 
remédio que me solicitara e fizera? (poderia eu imaginar de 
estar visitando a doente a quem fora destinado o frasco que 
preparara?!). Mais. Acontece que a dita senhora tem filho de 
doze anos, surdo e mudo, fruto duma viagem de avião, sur-
dez causada pela pressão do ar. Acontece. Desde então, o 
menino se trata no Instituto Efeta, criado na visita de Paulo 
VI à Terra Santa, para surdos e mudos. 

Sucede que quando a mãe começou a tomar a babosa, 
como qualquer criança, ele, também curioso, perguntou, por 
gestos, à mãe, após a primeira colherada: 

- É bom, mãe? 
- Mais ou menos. 
- Deixa experimentar. E a mãe não titubeou: alcançou 

um tantinho na colher. O garoto constatou que era bom. E 
toda vez que sua mãe sorvia uma colherada das de sopa do 
remédio, antes das refeições, o menino levava um tantinho 
também, porção que a mãe lhe alcançava sem escrúpulos ou 
medo. Iria negar ao filho excepcional? O guri, desde os qua-
tro anos, frequentava o Instituto Efeta. De repente, os 
monitores deram-se conta que o aluno fazia progressos co-
mo dantes não havia acontecido. Estupefatos diante do 
fenômeno, dirigiram-se à mãe: 

- O que está acontecendo com seu filho? 
- Por quê? 
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- Ora, ele está fazendo progressos tais na audição que 
não sabemos explicá-los... 

A felizarda mãe esperou a volta do marido. Queria 
mandá-lo já a Ain Karen para buscar mel e preparar mais 
remédio. A partir daí, o pai, logo que largava o serviço, re-
gressava para casa correndo. Com o garoto ao colo, olho no 
olho, incitava-o, através de exercícios de expressão facial, 
por estímulos, na esperança de, um dia, ver seu filho dentro 
da normalidade. 

 
17.11. O Pe. Guardião também, humildemente, sujei-

tou-se ao tratamento dos calos com a babosa. No início, 
claro, como os demais, mostrou descrença na eficácia daque-
la folha carnuda partida ao meio. Vinte e quatro horas 
depois, quando o calo se solta, quase ao natural, aí acreditou 
nesse prodígio da natureza... Livre dos calos, sorrindo, dá 
uns passos ligeiros como de bailarino que ensaiasse o núme-
ro preferido de seu repertório... Por falar em Guardião, toma 
o preventivo para câncer, ele que apresenta problema de 
inúmeras inflamações de pele pelo corpo todo. Bastou uma 
única dose para arrumar-lhe a casa. 

 
20.11. No táxi para Jerusalém, viajo ao lado duma loira 

americana, de Virgínia. Patrícia Lehrer é católica. Está fazen-
do cobertura jornalística sobre a situação da Palestina X 
Israel. É de opinião que aqui não haverá paz enquanto os 
litigantes não mudarem as regras do jogo. Para minha admi-
ração, conhecia a babosa. Disse-me que os médicos 
americanos estão estudando muito essa planta. Já chegaram à 
conclusão que serve para curar algum tipo de câncer e tam-
bém serve para o estômago. Ficou boquiaberta quando a 
informei de minha longa experiência com esta planta e as 
diabruras que consegui realizar. Logo tomou nota de meu 
nome e endereço. Bem que eu poderia fazer uma palestra 
para que os médicos e cientistas andassem mais depressa! 
Disse que poucas pessoas do povo conhecem os efeitos be-
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néficos da babosa, que ela, com propriedade, insistia em 
chamar de aloe vera, nome como é conhecido no campo cien-
tífico. 

 
21.11. Frei Beda, coreano, guia de peregrinos, quando 

soube das virtudes da babosa contra o câncer, não sossegou 
enquanto não tomou sua dose. Garantiu-me que, em seu 
país, a gente a emprega em mil utilidades. Nesse particular, 
os coreanos estão muito adiantados. 

 
04.12. Nestes dias preparei a dose de babosa, mel e 

destilado para pessoas do Egito, Síria e México. Todos os 
enfermos são parentes de confrades. Por falar em confrade, 
Frei Tomás, da Índia, foi operado dum tumor no cérebro. 
Extirparam a parte do câncer que foi possível eliminar; o 
resto não é operável. Os médicos receitaram-lhe muitos re-
médios. Começou a estourar tumor com pus pelo pescoço e 
corpo. Ele mesmo, não suportando o mau cheiro, proibiu-se 
de fazer suas refeições com a Comunidade. Lá me fui eu 
com o frasco de babosa, mel e destilado debaixo do braço. 
Vamos recompor o jovem estudante da Flagelação. 

 
06.12. O Pe. Guardião passa o fim de semana em Na-

zaré. Levou uma dose de babosa, mel e destilado para 
menino de nove anos, tomado de leucemia, já em fase final. 

- Toma conta do garoto como só tu sabes fazer, babo-
sinha! Cura-o, tá?, pedi-lhe. 

 
07.12. Concebi a ideia de que, se o livrinho sobre a di-

vulgação da cura do câncer vier a ser publicado, seja 
impresso aqui em Jerusalém, na tipografia da Custódia da 
Terra Santa. Imaginei que o original brasileiro poderia ser 
traduzido para o inglês, alemão, espanhol, francês, italiano 
(línguas ocidentais), árabe e hebreu (línguas orientais), usan-
do-se o mesmo material fotográfico e/ou ilustrativo para 
todas elas, a fim de baratear a edição, tornando-a acessível a 
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mais gente, inclusive pessoas de modesto poder aquisitivo. 
Quanto aos tradutores, todos poderiam ser elementos daqui, 
o que pouparia o trabalho de caçá-los nos países em cuja 
língua se quisesse traduzir a obra. Sonho apenas? Não se 
poderia torná-lo realidade? 

 
11.12. Frei Justo, o Guardião, e Frei Justino, o sacris-

tão, ambos com problemas de furúnculos pelo corpo todo, 
sinal de sangue em precárias condições, tomaram babosa 
como preventivo. Resultado: resolvidos os seus problemas. 
Restaram pequenas nódoas escuras, completamente secas. 

 
12.12. Frei Luís, espanhol, estendeu-me o mel. Devol-

vi-lhe o remédio para câncer de garganta de um amigo seu, já 
em fase final. Pois hoje me conta que seu amigo está feliz da 
vida, já dirigindo automóvel. Da cama, a babosa o liberou 
para o automóvel. 

 
19.12. Sílvio Rossi (Via Moncrivello, 04-10041 – Ca-

rignano – TO – Itália – Tel. 0119693285) aprendeu de um 
senhor, que mora em Campo Grande – MS – Brasil – mas 
que convivera com os índios por 30 anos, que carne de casca-
vel é remédio excepcional contra o câncer. Se a pessoa for portadora 
de reumatismo, já no primeiro dia, após tratar-se, experimen-
tará alívio nas dores. Depois de irritá-lo bem, a fim de que o 
veneno se espalhe pelo corpo todo, abate-se o animal. Corta-
se-lhe a cabeça e a cauda (do chocalho se faz, ao toque da 
saliva, remédio infalível para aliviar qualquer dor de cabeça). 
A carne é assada ao forno ao fogo lento. Depois de assada, 
esfarela-se e coloca-se em cápsulas de antibióticos. Tomam-
se três cápsulas ao dia. Aconselha-se a não comer carne e 
derivados, já que o câncer se alimenta de proteínas animais. 
Não se alimentando de carne, o câncer obriga-se a comer a 
carne da cascavel, envenenada. Assim mata-se o câncer. Frei 
Justino, mexicano, conhece as cápsulas de carne de cascavel, 
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serpente comum no México, vendidas em herbanários de seu 
país. 

 
26.12. Ouço dizer que, na Itália, o pessoal se acomete 

de câncer como no Brasil se apanha gripe. Com a diferença 
que câncer mata; gripe, no máximo, derruba e bota a gente, 
por alguns dias, na cama...  

 
 

- 1993 - 
 
28.02. Missa concelebrada na capelinha do Seminário, 

presidida pelo Pe. Lino. Este homem é um santo, gente! Eu-
foria a dele, porque seu Provincial, de Assis, está curadinho 
de seu câncer! 

 
05.03. Entreguei dois frascos da receita contra o cân-

cer à Irmã Angelina, de Notre Dame. Uma para ela e outra 
para uma religiosa alemã, há anos trabalhando no Líbano. 
Levou também a fórmula da babosa, mel e destilado, por 
escrito. Pediu uma dose destinada a rapaz com leucemia. 

 
14.03. Preparei o remédio (preventivo) para Pe. Edu-

ardo. Regressando de Ramley para minha base em Belém, 
encontrei muita gente com gripe. Além dos estudantes Frei 
Wael e Frei Fabiano, o Pe. Guardião, Frei Miguel, Irmã Es-
terina, Irmã Concettina, além de Frei Egídio, no Hospital 
Italiano de Haifa. Eu? Nem espirrei. Se o pessoal se preve-
nisse, com a dose de babosa, mel e destilado, certamente não 
apanharia gripe.  

 
21.04. Grande alegria experimentei com uma das pos-

tulantes das Irmãs de Santa Dorotea. A moça andava com 
profundo ferimento no olho. O problema teve origem pelo 
uso de lente de contacto. Preparei o remédio à base de babo-
sa e soro fisiológico. Havia consultado o especialista. O 
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profissional acenara-lhe com intervenção cirúrgica através de 
raios laser. A garota voltou levinha de lá do consultório: a 
ferida estava cicatrizada! 

 
18.05. Notícia colhida de Irmã Angelina. Uma religio-

sa, que trabalhava na África, vítima de câncer de pulmão, 
fora levada para Como, Itália, a fim de submeter-se à inter-
venção, em hospital especializado. Porém, tomando a receita 
de babosa, mel e destilado, dispensou a operação. Já voltou 
para a sua África. 

 
19.05. Dona Cármen, que trabalha na loja de objetos 

religiosos, gerida por Frei Ovídio, era portadora de hemor-
róidas. Receitei-lhe o supositório de babosa, há uma semana. 
Depois de três dias de uso, sentia-se leve, isto é, bem melhor 
do que seu habitual. Se perseverar no tratamento, pode con-
siderar-se livre do problema. 

 
24.05. Preparei dupla dose de babosa, mel e destilado 

para uma Irmã de Ramallah, portadora de câncer. Já teve 
extirpado um ovário. Agora o mal atingiu o útero. No fim do 
mês têm início as aplicações. Quero ver se é possível con-
tornar e até reverter a situação. Quero ver se, ao se 
reapresentar para as aplicações, os profissionais lhe pergun-
tam: 

- Mas, afinal, o que é que você veio fazer aqui? Você 
não tem mais nada!... 

 
26.05. Respondi carta a Rita Cássia de Sena Lima, For-

taleza, CE - Brasil. Ela é portadora de câncer de pulmão. 
Com o tratamento que lhe aconselhei, sente-se bem melhor. 
Dei-lhe as orientações cabíveis. Espero que tenha sucesso. 

 
27.05. Para completar o caso acima. Ex-fumante, Rita 

Cássia de Sena Lima, após exames, constataram o compro-
metimento do órgão, em virtude de tumor no lóbulo inferior 
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do pulmão direito e da presença de nódulos no interior dos 
pulmões. 

Felizmente, teve acesso à fórmula, alcançada pela Dra. 
Teresinha; já na segunda dose, confessou: 

- Estou me sentindo bem melhor. 
 
01.06. Tive umas das minhas grandes alegrias. Irmã 

Muna tinha o dia marcado para submeter-se a uma primeira 
bateria de aplicações de quimioterapia, numa série de três, 
uns quinze dias uma após a outra. O dia fatal foi ontem. 
Apresentou-se ao hospital. Os médicos injetaram-lhe na veia 
não-sei-que droga como para preparar o terreno. De repente, 
deram-se conta de algo que os surpreendia: os glóbulos ver-
melhos tinham aumentado consideravelmente. E o 
tratamento quimioterápico ficou suspenso nesta primeira 
bateria. Obrigado, babosa! Você é a maior! 

 
05.06. De Nazaré me telefona Dona Maria, mãe do ga-

roto de nove anos, doente de leucemia, feliz da vida. 
Agradece a dose de babosa, mel e destilado que lhe prepara-
ra. Essa dose deixou seu filho fora de perigo. Com apenas 
um frasco, hein?! Os médicos dizem que o projetado trans-
plante de medula (não realizado por absoluta falta de doador 
compatível!) parece dispensável, fora de cogitação. Curioso 
que o pai do garoto, marido de Dona Maria, médico, não 
acredita no remédio, mas, diante do fato, mantém-se calado. 
A feliz mãe quer divulgar o método, porque sofre diante de 
tanta gente envolvida com a doença. E gostaria de dar sua 
contribuição, mas não sabe como. Parece-me, ao telefone, 
tratar-se de senhora muito humana. 

 
06.06. Segundo informações da própria Irmã Muna, os 

médicos lhe teriam garantido que ela não tem mais órgão 
afetado pelo câncer. E isso que ela apenas seguiu o tratamen-
to por uma semana (de segunda a segunda). Já disse acima, 
teve suspenso, pelos especialistas, o tratamento da quimiote-
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rapia. Ela, pode-se imaginar, está feliz da vida e... trabalhan-
do na Secretaria da Escola, na confecção dos boletins das 
alunas. 

 
20.06. Irmã Muna acabou sujeitando-se à quimiotera-

pia. Já vomita da manhã à noite. Pobre criatura! O pior é que 
ela pensa que é a babosa que a faz vomitar!... Quanta inge-
nuidade! 

 
25.06. Hoje preparei quatro doses de babosa, mel e 

destilado, duas para a Espanha. Uma para frade, 50 anos, 
desenganado. 

 
27.06. Um tal de Crispino me telefona de Nápoles. Se-

gundo me informa, é portador de câncer de cólon. Não sei 
por que portador, só sei que lhe preparei a babosa. Como, 
pela experiência, descobri que em garrafa é mais fácil agitar o 
produto, enviei o remédio, pronto para o consumo, reapro-
veitando um litro de uísque. Tudo isso ele me dizia ao 
telefone. De repente, entrei de sola no cara: Quis saber co-
mo sabe sentir-se melhor é também certeza de cura total? Aí, 
do outro lado do fio, me garantia ele: Foram feitos os exa-
mes e os médicos disseram: 

- Non c’è più niente! Aí o cara quis fazer uma oferta... 
 
15.07. Pelas 11 horas, visita da Dra. Teresinha Estanis-

lau, com sua colega, também médica, procedentes do 
longínquo Ceará – Brasil. Incrível o entusiasmo das duas 
pelos efeitos que obtiveram com o uso da receita de babosa, 
mel e destilado! Que fãs a babosa arrumou!... 

 
09.08. Na casa de Míriam Viterbi, a judia amiga, prepa-

rei três doses de babosa, mel e destilado para combater o 
câncer. O destino dos frascos é Pádua, onde moram paren-
tes da mesma. 

Preparei duas doses de remédio para asma. 
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10.08. Parte Irmã Ilva. Depois de duas operações de 

câncer na garganta, já andava na cadeira de rodas, no Institu-
to do Câncer, em Roma, com os dias contados. Tendo 
tomado um frasco de babosa, mel e destilado, ei-la sadia, 
tendo até prestado dois meses de serviço na Terra Santa, 
rendendo outra Irmã, em gozo de férias. O rastro que ficou 
da doença e operações não foi outro senão que a voz ficou 
mais esganiçada, mais estridente. O restante? Tudo em per-
feitas condições. Bendita babosa! 

 
17.08. Frei Justino contou a história de sua irmã mais 

moça, 47 anos, mãe de oito filhos. Era vítima de câncer, ini-
ciado no reto, já espalhado nos intestinos, estômago e 
descendo por uma das pernas: era a metástase. Frei Justino, 
ao chegar no México, para seus 45 dias de férias, encontrou 
sua irmã na cama e em tal estado que pensou: 

- Dois ou três dias e está morta! Mas ele levara, na 
bagagem, duas doses de babosa, mel e destilado, preparadas, 
sob encomenda, por mim. Sua mana, quando ia ao banheiro, 
gritava de dor. Já não comia mais nada. Para acalmar a dor, 
ingeria cortisona, de duas em duas horas. Dois a três dias 
depois de iniciar o tratamento com nosso preparado, já não 
gritava de dor ao ir aos pés, abandonou os analgésicos e vol-
tou a alimentar-se. Depois da segunda dose, os médicos 
decretaram que estava curada. Ah! Admiraram-se muito em 
vê-la viva. Na festinha de despedida do irmão salvador, de 
volta à Terra Santa, cantou, dançou e confraternizou com 
todo o pessoal da família. 

 
27.08. Altamente compensador o dia no que tange às 

curas de câncer! Os dois centros mais em evidência são Es-
panha e Itália. Da Itália, há relatos de curas em grandes 
centros como Milão, Roma, Nápoles, Gênova, Florença, 
entre outros. Aí já comparam Frei Romano a Santo Antônio! 
Na Espanha, mais um caso. Um frade, com câncer no cére-



57 Frei Romano Zago, OFM 

bro, encontrava-se nas últimas. O Pe. Provincial, com os 
paroquianos acorrendo, administrou-lhe a Extrema-Unção. 
Seu caso, certamente, não teria volta. Nessa altura, chega o 
remédio do frade brasileiro que atua na Terra Santa. Um mês 
depois, o doente está curado. Pedem mais duas doses. Soube 
que o nome do franciscano é Frei Carlos. 

 
02.09. Preparei a receita de babosa, mel e destilado pa-

ra Irmã Muna. As duas doses para Frei Luís Garcia, de San 
Salvatore, têm destino: Espanha. Aí, um confrade, seu com-
panheiro de Província, depois de recebida a Extrema-Unção 
das mãos do Provincial, com a presença dos seus paroquia-
nos, tomado nosso preparado, está reagindo tão 
positivamente que a turma pede bis e ter... Frei Luís viajou, 
prevenindo-se, com duas doses de estepe, na bagagem... 

 
06.09. Fiz entrega de uma dose de babosa, mel e desti-

lado para um hebreuzinho de ano e meio. O menino está 
com leucemia. Fez o transplante de medula. Tudo correra 
bem, mas, como sempre ou quase sempre, houve recaída. O 
mal voltou. Vamos ver como reagirá ao tratamento com 
nossa receita. Tomara que dê certo! O remédio seguiu, com 
Frei Serafim, para Nazaré. 

 
09.9. Concebi a seguinte ideia: Se sair a Revista Terra 

Santa com a minha entrevista em italiano, enviarei um exem-
plar a nosso Padre Geral, no qual o informarei do sucesso 
do medicamento. Aliás, responsabilizá-lo-ei pela morte de 
todo confrade da Ordem, vítima de câncer e que não expe-
rimentou tratar-se com nossa receita... Hoje tal tratamento 
encontra-se à disposição da Ordem e do mundo. Por que 
não recorrer a ele? 

 
23.09. Das 11h30min em diante, conversei com o casal 

Dr. Zoilo e Lorenza Princis, de Gorizia, perto de Trieste. 
Lorenza foi curada de câncer de mama com a receita de ba-
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bosa, mel e destilado que lhe preparei, a pedido, por corres-
pondência. Segundo o casal, os exames deram tudo negativo. 
Conversamos por mais de três horas. Que gente fina! 

 
24.09. Boas as perspectivas de participar do Congresso 

Mundial de Oncologia a realizar-se, em novembro, em Jeru-
salém. Seria fantástico! 

 
25.09. Preparei uma dose de babosa, mel e destilado 

para o sobrinho de Irmã Míriam, das Irmãs Franciscanas de 
Maria. Segundo a tia, o sobrinho está em petição de miséria. 

Incrível o que fizeram no Norte da Espanha! Como há 
muita umidade e são reduzidos os dias de sol, não há maté-
ria-prima. Como se obrigavam a importá-la das Canárias, a 
trinta dólares a dose (...), decidiram montar um viveiro com 
luz e calor artificiais, para ter a babosa. 

 
02.10. Alegrias e mais alegrias com as curas. Pe. Nicac-

ci atribui a cura de câncer de pulmão de seu ex-provincial a 
autêntico milagre, com todas as letras. 

Pe. Aguirre me traz uma garrafinha, com essência de 
aloé vera, verdadeiro remédio para, ao menos, vinte males. 

 
03.10. Dona Míriam Viterbi me telefona, feliz, talvez 

por poder narrar seu primeiro milagre operado através do uso 
da receita de babosa, mel e destilado. 

Uma senhora, que sofrera intervenção cirúrgica na 
mama, entrara em metástase óssea. Confinara-se na cama. Lá 
acudiu Dona Míriam, judia da cepa, com a fórmula aprendi-
da de Frei Romano. Eis o incrível: amigos comuns quiseram 
passar temporada na praia e levaram o pesado fardo consigo. 
Um belo dia, eles estavam tomando sua cervejinha, à beira 
do mar, quando surge, atrás deles, como fantasma, a dita 
cuja, sem apoiar-se em bengala, mas exclusivamente levada 
por suas pernas e membros! 
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05.10. Busquei estoque de babosa em Notre Dame, já 
que chovem pedidos. Agora a enxurrada maior vai para a 
Espanha. Está se abrindo mercado para Paris. E por falar em 
mercado aberto, há outro, novo, a Bélgica. 

 
07.10. Preparei cinco frascos de babosa, mel e destila-

do. Obtive boas notícias de doentes tratados em Tel Aviv e 
Abou Gosh. 

 
10.10. Preparei duas doses de babosa, mel e destilado 

para Nazaré e Caná. Pe. Quírico veio buscá-las. Nem mel. 
Nem araq. Nem obrigado. E dizem que estamos no primeiro 
mundo!... De gente deste tipo, de primeiro mundo, livrai-
nos, Senhor! 

 
20.10. Confeccionei hoje nove doses de babosa, mel e 

destilado, verdadeiro recorde! Pobre liquidificador... 
 
23.10. Pe. Giovanni Bisoli veio buscar remédio para 

diabetes e trouxe mel para o Pe. Justo. Caberá a mim prepa-
rar-lhe uma dose de babosa, mel e destilado. 

 
28.10. Precisei enfrentar verdadeira maratona para reti-

rar e converter em moeda nacional os 306 dólares. De 
qualquer maneira, obrigado, Francisco Crispino! Aliás, cura-
do de câncer de cólon, é dos raros a lembrar-se de 
agradecer... com algo mais do que com obrigado. Na maioria 
dos casos, nem isso... 

 
30.10. Preciso empregar a tarde de sábado para plantar 

mais uns pés de babosa. Revisei as mudas plantadas. São 23 
pés de babosa. Com o tempo, teremos babosa sobrando; 
poderemos fornecer a quem dela precisar. 

 
31.10. Pela manhã, preparei o remédio preventivo para 

o Pe. João Lauriola, um entusiasta do Bem-aventurado Duns 
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Scoto, bem como o travesseirinho com o gerânio, para aju-
dá-lo a dormir. 

 
01.11. Chegaram uma Irmã mexicana e uma senhora 

espanhola. Meu Deus, que hospital de males: câncer, reuma-
tismo, alergias, úlceras, gastrites, rins, edema pulmonar, 
asma, etc.! Deixa comigo! Fiz-lhes duas garrafadas com a 
receita de babosa, mel e destilado. Só quero ver, com a vas-
sourada, a faxina que se realizará naqueles corpos tão 
castigados. Gostaria de acompanhar os resultados! 

 
03.11. Preparei cinco doses de babosa, mel e destilado 

para uma Irmã mexicana. Procurá-las-á amanhã, na sacristia, 
com duas doses para asma. Meu Deus, quanta dose! 

 
06.11. Uma senhora palestina, expulsa pelos judeus de 

sua propriedade, em Ain Karen, como tantos outros árabes, 
mora na Jordânia. Quando eu plantava a 34a muda de babo-
sa, num francês cruzado com italiano, intercalado com árabe, 
quis saber para que serviriam aquelas mudas. Quando saltei 
fora que até serve para curar câncer, espontaneamente passou-
me outro remédio que, no seu meio, teria curado câncer. Ei-
lo: Ferver quatro folhas de oleandro (a nossa espirradeira, 
considerada tóxica) em um litro d’água. Tomar uma colher 
das de sopa deste chá, de manhã, ao meio-dia e à noite, antes 
das refeições. Gostaria de ter maiores informações sobre tal 
receita de curar câncer. Se verdadeira, seria mais simples e 
mais barata que a de babosa, mel e destilado. Seria preciso 
ter experiência, o que não é meu caso... 

 
12.11. Recebi telefonema de Nápoles. Frei José Piggio 

pede babosa para curar amigo seu que está com câncer. 
Hoje chegou notícia do México, através da qual se 

comunica a morte da irmã de Frei Justino, aquela curada de 
câncer. Mas ela morreu foi de... fome! Incrível! Deixaram-na 
sozinha na casa de campo. O cunhado do frei está ameaçado 
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de processo... Mas não entendi esse caso. Será que deixaram 
a mulher amarrada dentro de casa, impedindo-a, assim, de 
buscar recursos?!  

 
18.11. Soube, através das Irmãs de São José, que o 

monge beneditino de Abou Gosh, que tomara, por duas ve-
zes, a receita de babosa, mel e destilado, fora enterrado 
ontem. Apenas 46 anos. Vieram seus familiares da França 
para os funerais. Doeu-me a morte dele! Experimentei o 
gosto da traição, da derrota! Como teria ocorrido sua morte, 
se sua reação fora tão positiva?!... Para me distrair, revisei as 
mudas de babosa. Algumas vão morrer ou já morreram, pi-
soteadas que foram pelos pedreiros que realizaram reformas 
sob o comando de Frei Justo. Mais de vinte mudas vão resis-
tir. As chuvas de inverno fixá-las-ão definitivamente. 

 
19.11. Seguiram três doses de babosa, mel e destilado 

para Nápoles, a pedido de Frei José Piggio, mas o remédio 
vai para Francesco Crispino, velho freguês, cuja voz e sota-
que conheço ao telefone... 

Hoje, dia 19, li o número de Aurora, onde se noticia a 
realização do Congresso Internacional do Câncer. Fala-se, 
com otimismo, da cura do câncer em até 50% dos diversos 
tipos existentes. Porém, desconhece-se a cura do câncer 
através da babosa. Se aceitassem tal tratamento, seria uma 
contribuição a mais para aumentar a porcentagem de curas... 

 
21.11. Soube, por Pe. Delalande, francês, que o monge 

beneditino, de Abou Gosh, morreu foi de comoção cerebral, 
no segundo ataque. E não de câncer. O diabo é que subme-
teram o coitado ao bombardeio da quimioterapia. Nesses 
casos, para resistir às investidas químicas, precisa-se de boa 
estrutura no que diz respeito à saúde geral. Magro consolo 
para mim! Eu que queria salvar esta vida... 
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28.11. Através de telefonema da Madre Geral das Ir-
mãs Franciscanas Elisabetinas, que mantêm o Baby Hospital, 
de Belém, a Irmã Renata (que me transmitiu seu conteúdo), 
fico sabendo o seguinte: uma de suas súbditas estava tomada 
de câncer e com dores tais que vivia abaixo de cortisona para 
aliviar o sofrimento. Em setembro, recebeu uma dose de 
babosa, mel e destilado. Tomou o remédio, segundo as de-
terminações. Agora, fim de novembro, o telefonema: a Irmã 
largou a cortisona e retomou suas atividades. Ao telefone, 
quis saber de Irmã Renata se tinham feito análise após o tra-
tamento. Disse que sim, mas saberiam dos resultados 
somente amanhã. Para economizar um segundo telefonema, 
liberei uma segunda dose, se quisessem fazer, mesmo que o 
resultado dos exames dessem a religiosa como curada. Irmã 
Renata transmitiu-me os agradecimentos de sua Madre Ge-
ral.  

 
03.12. Telefonema de Nápoles. Euforia de Frei José 

Piggio. Promete meio mundo para antes do Natal. Veremos! 
Disse fazer sucesso com nossa receita de babosa, mel e des-
tilado na sua região. 

 
05.12. Soube que a Revista Terra Santa, em italiano, 

saiu com a minha reportagem. Ainda não vi. 
 
06.12. Bati o recorde na fabricação da babosa, mel e 

destilado para câncer: 14 doses! Evaporou-se um litro do 
uísque. Em Cremisan, fiquei sabendo que, em Beit Gemal, já 
leram a Revista Terra Santa com minha reportagem, tanto 
assim que D. Domenico Dezzutto me escreveu significativa 
cartinha. Quer me conhecer. Convida-me para uma visita.  

 
07.12. Curioso que já segunda-feira recebo cartinha de 

D. Domenico, de Beit Gemal. Os salesianos de Cremisan 
comentaram a entrevista em Terra Santa, sendo que um deles 
mandou fazer dez cópias para divulgação. Nós ainda não 



63 Frei Romano Zago, OFM 

recebemos um exemplar sequer da citada revista. É bem 
verdade: Santo de casa não faz milagre. 

 
03.12. Almoço festivo, com três Irmãs do Comissaria-

do da Terra Santa de Nápoles, as quais partem, à tarde, para 
a sua base. Elas levam três doses de babosa, uma, para um 
homem com câncer no fígado, com transplante previsto para 
Paris, dia 14. Aconselhei que adiassem a operação, tomando, 
antes, a babosa e, depois dos exames, poderiam seguir com o 
plano. As outras duas doses são para Francesco Crispino, pai 
e filho, com câncer no intestino grosso e reto. 

 
10.11. Dona Maria telefonou-me ontem à noite, de 

Nazaré. Seu garoto está no final dos tratamentos. Os médi-
cos não sabem se devem ou não fazer o transplante. Eu sei: 
não devem proceder com o transplante. A mãe deve fazer 
uma segunda dose de babosa, mel e destilado e, em seguida, 
controlar o filho com exames. Mas fico matutando para sa-
ber que planta é esta planta do deserto que cura 45% a 52% do 
câncer. Estou curioso para saber se as manchetes não que-
rem dizer que tal planta é nossa babosinha... 

 
15.12. Recebi quase 50 exemplares da Revista Terra 

Santa, em italiano. Dá muito bem para enviar a amigos e pa-
rentes, sobretudo, para quem apresenta alguma experiência 
com a receita da babosa, mel e destilado. Fiz uma lista de 
trinta pessoas. 

 
18.12. Fiz seis doses da receita para as Irmãs de Santa 

Dorotea. Diz Irmã Paula que é para pessoal da Jordânia. Um 
rapaz, com câncer no nariz, nem pode mais respirar e estão 
com plano para uma operação na América (USA). Outra 
dose vai para criança com leucemia. E assim por diante. As 
doses serão enviadas às coirmãs que trabalham no vizinho 
país. Despachei onze exemplares de “Terra Santa”, todas 
para o Brasil, menos uma, para a Inglaterra.  
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20.11. Para as 10h da manhã, ficou marcado encontro 

com uma Irmã da Negrizia, candidata a missionária na Áfri-
ca. Quer receitas buscadas em ervas e aproveitar a riqueza 
fitoterápica daquele continente. 

 
27.12. Uma senhora italiana, que lera a entrevista em 

Terra Santa, veio colher maiores informações sobre a receita 
para a cura do câncer. Tem um amigo, sem fé, 50 anos, com 
câncer generalizado. Caso desesperador. Inconformidade do 
paciente. Dona Bernardeta quase exige o milagre da cura. 

 
28.12. Alvissareiras notícias sobre pacientes de câncer 

que venceram o mal, tomando nossa receita de babosa, mel e 
destilado. O caso mais eloquente é o do frade espanhol. Por-
tador de câncer de pulmão, tinham seus médicos previsto o 
desenlace pelo Natal, no máximo. Há meio ano, porém, che-
ga-lhe o primeiro frasco da receita. Nos exames 
subsequentes, os médicos constatam tal metamorfose que 
atribuem o fenômeno de sua cura às suas orações e às dos 
frades e paroquianos. O velho se ri, e manda vir remessas da 
Terra Santa, já que não acredita no remédio, feito em casa, 
pelo Irmão cozinheiro; tem que ter a marca da Terra Santa 
ou ser procedente de lá. Assim sendo, lá se vai o Frei Roma-
no à cata de babosa nas barrancas das estradas de Israel e 
haja liquidificador!... 

Hoje, também, um médico italiano, hóspede em nossa 
Casa Nova, leu minha entrevista. Comentário dele: eu nem 
quereria que curasse câncer. Ficaria prá lá de satisfeito, se o 
preparado aliviasse o sofrimento de tantos pacientes que se 
obrigam a submeter-se a infernais tratamentos, como é o 
caso da quimioterapia. Aliviar-lhes o sofrimento e que pu-
dessem morrer com menos dor e maior dignidade, já seria 
um milagre... Curar, então, nem se fala. O médico esse é on-
cólogo, portanto, conhecedor do calvário que os pacientes 
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de câncer precisam passar quando enfrentam as terapias tra-
dicionais da Medicina. 

 
29.12. No Cenáculo, deparei-me com Irmã Renata. 

Transmitiu-me excelente notícia: a menina, que sofria de 
erisipela, no Baby Hospital, e que percorrera verdadeira via 
crucis através de dermatologistas, sem sucesso, está inteira-
mente curada. Eu fizera-lhe dois tipos de pomada, à base da 
planta maravilha e óleo de oliveira, o caseiro. Além do milagre 
da cura da erisipela, narrou vários outros obtidos por ela no 
campo do câncer, como sempre, o que já se tornou rotina 
para quem recorre à babosa... 

Hoje, ainda, ao lado da Basílica da Dormitio Mariae, 
busquei nove folhas de babosa, seis das quais viajaram, à 
tarde, para a Espanha, onde as espera Frei Carlos, desenga-
nado pelos médicos, por causa de câncer no pulmão. Frei 
Carlos deu a volta por cima e sai dando risada, mas somente 
consome o remédio se procedente da Terra Santa: Made in 
Holy Land! São grandes alegrias. Com resultados como esses, 
vale a pena sacrificar-se. Nada paga salvar uma vida!... 

 
30.12. Mal eu havia planejado tirar uma pestana, cha-

mam-me à portaria. São duas Irmãs Franciscanas 
Missionárias de Maria. Moram em Jerusalém, em frente à 
Porta de Damasco, onde há uma sua coirmã com câncer 
generalizado. Os médicos lhe permitiram fazer a viagem à 
Terra Santa, porque seu tempo de vida é breve. Elas pediram para 
fazê-las identificar a planta e que, por favor, Frei Romano 
fosse até sua casa e lá preparasse a receita para aquela sua 
Irmã. 

- Vamos lá, ora essa!, respondi. Ficou estabelecido que 
será amanhã à tarde. Tiveram o cuidado de me deixar o en-
dereço. 

 
31.12. Às 14h, vésperas cantadas. Em seguida, com 

duas Irmãs Franciscanas de Maria, desloquei-me até Jerusa-
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lém; junto à Basílica de Santana, colhi farta remessa de babo-
sa e preparei duas doses. A Irmã portadora de câncer está 
tão ruim que decidiram baixá-la. Realmente, encontra-se em 
fase terminal. Garantiram-me, porém, que lhe alcançarão o 
preparado. Acenei-lhes com estas palavras: Enquanto há vida, 
há esperança. Não custa tentar. Não a privemos da chance... 

 
 

- 1994 - 
 
01.01. Irmã Alexandrina, das Irmãs de São José, pede 

o milagre de curar o pai de três filhos, pouco mais de trinta 
anos, com câncer bem adiantado. Teve o cuidado de trazer o 
mel, diz ela, de boa qualidade. Vamos preparar o remédio, 
claro. Deus fará o restante, aliás, o principal. 

 
02.01. Ganhei um litro de grappa feita por Irmã Mada-

lena, uma fã incondicional da babosa. As Irmãs Clarissas 
entregaram mel para preparar-lhes algumas doses. Por que 
não preparam elas o remédio segundo a necessidade? Feito 
por Frei Romano tem maior garantia de qualidade! É preciso ter 
muita paciência... Aldo Gianfreda, jornalista de Il Tempo, veio 
fazer uma entrevista sobre a babosa e seus milagres. Diz: 

- Se o remédio conseguisse aliviar os sofrimentos e re-
duzir as humilhações pelas quais devem passar os portadores 
do câncer, já seria uma maravilha. Agora... curar? Bem, aí é 
lucro! E o homem tem razão. Mas quem tiver a experiência 
de curas como eu estou tendo, não fará mais outra coisa se-
não divulgar a bendita fórmula. Hoje de manhã, Aldo 
comungava na missa que celebrei na Gruta. 

 
03.01. Entreguei duas doses do remédio contra asma 

(figo-da-índia e açúcar) para o Pe. Jorge, pároco, entregar a 
paroquiano(a). Mas acrescentei também: é a última vez que 
vou preparar tal remédio; os interessados mesmos podem 
prepará-lo. 
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Aos paroquianos de Belém, que vierem pedir o remé-
dio contra o câncer, indicarei a página da Revista Terra Santa. 
Lá está tudo explicado, nos mínimos detalhes. Cada um po-
de preparar o remédio em casa. É tão simples!  

 
04.01. Irmã Maria Afonsina, paulista, volta em defini-

tivo para o Brasil, neste ano. Pediu (e levou!) um exemplar 
de Terra Santa, em italiano, onde consta a entrevista sobre a 
cura do câncer. Diz ela que há verdadeira disputa do único 
número que as Irmãs receberam. Como ela quer levar um 
exemplar consigo, foi o jeito... 

 
06.01. Grandes alegrias hoje no campo das curas. Uma 

dose viajou para Dublin. Outra notícia: Irmã Alexandrina me 
garante que sua paciente (é mulher e não homem, como eu me 
botara na cabeça), mãe de três filhos (o último, de três anos), 
depois de um mês sem poder ir aos pés, com intestinos em-
brulhados e diante da impotência dos médicos do Hospital 
Hadassah, no terceiro dia de babosa, conseguiu que tudo 
voltasse ao normal. Outra dose foi para senhora que mora 
ao lado da Paróquia do Sagrado Coração, dos RR. PP. Sale-
nianos, com câncer declarado, há quatro anos, agora em fase 
final. Ganhei dois pés de babosa dos salesianos. 

 
07.01. Preparei oito doses de babosa, mel e destilado, 

cinco para as Irmãs Clarissas (algumas doses têm a França 
como destino) e três para o Pe. Henrique Vermejo, doses 
que vão para a Espanha. 

 
08.01. Pelas 16h, me telefona Sílvio Rossi. Quer en-

contro para amanhã, à tarde, pelas 15h, nas Irmãs da 
Negrizia, ao lado da Betânia. Diz ter novidades. Preparei no-
vamente meu shampoo. Dessa vez, aproveitei várias folhas 
de babosa e misturei o suco num frasco de Johnson’s baby bath. 
Ficou no ponto. 
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09.01. Sílvio Rossi? Conversamos por três horas. O 
homem anda com imensos projetos no sentido de buscar 
nas ervas a solução para AIDS e outras doenças difíceis de 
curar. Assiste-se de professores universitários, hospitais, la-
boratórios, computadores, verdadeira parafernália. Até 
máquina para produzir raio artificialmente conseguiu... Dian-
te de tanta grandeza, onde colocar minha pequenez? 
Significativo que ele teime em encontrar-se comigo e faz 
questão cerrada de acompanhar minha prática. Tomou nota, 
com muita seriedade, da fórmula do quebra-pedra indicada 
para eliminar cálculos nos rins. Talvez o mais importante 
seja manter tal contato para confirmar a experiência através 
de respostas científicas que poderia obter através dele... 

 
11.01. No encontro de ontem, com Irmã Renata, Ir-

mãs do Baby Hospital e Pe. Guardião, tomei conhecimento de 
alguns milagres realizados pela receita de babosa, mel e desti-
lado. A funcionária, cujo seio fora extirpado e já tendo 
entrado em metástase, tomadas duas doses, feitos os exames, 
no mês de dezembro de 1992, resultou que não apresenta o 
mínimo sinal de doença. Algo que chega às raias do milagre 
aconteceu com a Irmã Clara, jovem religiosa de menos de 30 
anos, com esclerose múltipla. Tomou nossa receita. Realiza-
dos os exames, tudo OK! Reassumiu suas atividades. 

 
12.01. Plantei mais doze mudas de babosa, já que os 

operários me demoliram com meia dúzia delas quando anda-
ram cavoucando para localizar uma fossa. Fiz quatro doses 
de babosa, mel e destilado: duas para Pe. Eliseu, salesiano, e 
duas para Pe. Ibraim, estas duas últimas, a pedido das Irmãs 
que trabalham na Ação Católica e que farão chegar até suas 
coirmãs na Itália. 

 
13.01. Voltei a rezar missa para as Irmãs Filhas de San-

tana, oportunidade que lhes dá o Pe. Guardião de me 
entrevistarem quanto aos remédios e/ou receitas caseiras. 
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Meu Deus, que pessoal sedento de receitas! Compreende-se! 
Gente que convive com o povo, na prática, é humano querer 
ir ao encontro da solução de problemas que envolvem a po-
bre gente. Se a gente pode ajudar... Em San Salvatore, Frei 
Luís Garcia, espanhol, aquele que remete o remédio para 
Frei Carlos, na Espanha (rumoroso caso de cura de câncer 
de pulmão), referiu que o confrade está bem e o soube por 
telefone. O curioso é que o médico que trata Frei Carlos 
visitou os frades espanhóis na loja de Frei Ovídio. Teria 
brincado com o dono: 

- Desse jeito, vocês estão curando e me tirando a fre-
guesia!... 

- Mas o Sr. cura o quê? Cura câncer? 
- Não. Câncer não curo. 
- Ora, se o Sr. não cura câncer, nós, aqui na Terra San-

ta, o fazemos. Já que o Sr. não cura, não tiramos freguês de 
ninguém. E riram o bom rir... 

 
14.01. Curioso de como Frei Sante, o enfermeiro da 

Custódia, acredita na babosa! Não passou bem um ano e já 
pede a segunda dose. Disse que o primeiro frasco lhe fizera 
tanto bem! Levou uma dose que irá para uma religiosa com 
câncer, em Malta. Pe. Rafael Caputo, diretor da Escola Terra 
Santa, o primeiro frade franciscano em Belém a constatar de 
perto (cura do Secretário da Escola, com câncer nas cordas 
vocais) os inegáveis efeitos da receita de babosa, mel e desti-
lado sobre os portadores de câncer, pede, também, pela 
segunda vez, o remédio como preventivo. O homem acredi-
ta! 

 
15.01. Irmã Nunziatina diz tossir muito à noite. Pois 

lhe toquei um vidrinho (30 ml) de própolis, dez gotas de 
manhã e igual quantidade à noite, em meio copo d’água. E 
veremos o resultado... 
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18.01. Alvissareira notícia a da cura de Irmã Chiara 
Cepoli, que me escreve de Roma. Segundo sua carta, sofria 
de sclerosi a placche, um tipo de câncer que começa atacando 
os nervos, os ossos e larga a pessoa, para o resto da vida, em 
cadeira-de-rodas. Pois a Irmã Chiara, que ainda não comple-
tara 30 anos, tomou uma primeira dose de nossa receita de 
babosa, mel e destilado e, sob os efeitos dela, me escreve, 
tem recebido a segunda remessa do frasco, há pouco. Diz 
estar muito bem. Retomou suas atividades. Soube de sua 
coirmã Renata, porém, que é ainda portadora do mal, segun-
do as análises dos exames médicos. Chiara teve minha 
orientação: terminada a segunda dose, novos exames. No 
caso de continuar com o mal no organismo, aplicar-lhe-emos 
dose dupla. Como se vê, fundamental que o paciente se dei-
xe acompanhar de exames após cada dose! Tais exames 
indicarão o procedimento a seguir. 

 
19.01. Maurício Fernandes, de Recife, Brasil, me con-

sulta sobre seu irmão Carlos, portador de câncer no cérebro. 
Segundo seu médico, pode tomar a receita de babosa, mel e 
destilado, mas sem este último elemento. Aconselhei-o a 
usar, no lugar do álcool, igual quantidade, mas de guaraná 
natural. Como guaraná é estimulante... É que a família acre-
dita nos médicos. E deve fazê-lo! Quem sou eu para 
contradizer o profissional que estudou para tratar da saú-
de?... O médico sempre será autoridade no campo da saúde. 
Quanto ao álcool, na receita, frise-se que a quantidade é mí-
nima: irá ingerir uma a duas gotas em cada colherada... Fiz 
duas doses para Frei Miguel. Com certeza, vai briquear; ára-
be que é, deve honrar as origens... 

À tarde, pelas 16h, chegou uma senhora árabe, casada. 
Pedia remédio para seu pai, hospitalizado em Bet-Jala, fazen-
do tempo, isto é, esperando a morte, já que os médicos 
previnem que não passa de dois meses seu tempo de vida. 
Seu câncer interno está generalizado. Já não pode ingerir 
qualquer alimento sólido. Como de costume, pedi-lhe que 
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me trouxesse mel de abelha, mel legítimo; do restante da 
receita me encarrego. Prometeu-me o mel para amanhã. Dis-
se-lhe que a pressa é de seu pai; com a doença minando-o, 
corre contra o relógio.  

 
25.01. A manhã transcorreu livre, mas tratei de cinco 

pessoas que vieram solicitar meus préstimos. E é assim qua-
se todos os dias. Como há pessoas doentes! Como a saúde é 
problema! Minhas orientações são fáceis, porque práticas. 

 
28.01. Ontem foi dia de telefonemas esdrúxulos. Um, 

procedente de Milão, da Sra. (Srta.?) Personini pede uma 
dose de babosa, mel e destilado para sua mãe, com câncer 
em fase final (já sofreu operação e não há mais o que fazer!). 
Porém o sensacional é o seguinte: o filho dessa senhora can-
cerosa é missionário na Tailândia (Bangkok, onde PC Farias 
foi preso). Leu minha reportagem em Terra Santa. Largou um 
fax da Tailândia para Itália, Milão, onde mora sua irmã, que 
toma conta da mãe de ambos. Como a fórmula chegou à 
doente ou aos interessados é que é incrível. E então a Sra. 
Personini me telefona. Pede encarecidamente que prepare 
uma dose para salvar a vida de sua mãe. Vou me negar?... 

O segundo telefonema vem de Bari, de um tal de Pe. 
Domingos, italiano, mas missionário na Bahia, Brasil, há 25 
anos. Leu um artigo do Pe. salesiano Domenico, no jornal 
local (Bari) Lo Stradone sobre os efeitos da babosa e seu di-
vulgador Frei Romano Zago. Lascou um telefonema, 
falando um português razoável. Queria-porque-queria identi-
ficar a dita planta e já se dispunha a aplicar o remédio, uma 
vez que tem gente na última lona. Pus-me à disposição, cla-
ro.  

 
29.01. O pároco me comunicou a morte de dois paro-

quianos, ambos ceifados pelo câncer, ambos, porém, 
tratados com a receita de babosa, mel e destilado. Entrando 
em detalhes, confessou que ambos, teimosos, não tomaram 
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o remédio conforme as indicações. O elemento masculino, 
rapaz solteiro, com câncer de pulmão, perdera a sensibilida-
de com as aplicações de raios. Aplicada a babosa, recuperou, 
para estupefação da equipe médica, a sensibilidade perdida. 
No entanto, ninguém sabe explicar como o cara abandonou 
o frasco salvador na prateleira... Caso idêntico aconteceu 
com a senhora de 31 anos, de nome Norma, com câncer na 
coluna. Tomou a babosa por 4 ou 5 dias, e já conseguiu an-
dar, quando, antes, sozinha, nem conseguia se virar na cama. 
Depois, ninguém conseguiu fazê-la tomar o remédio. Não 
demorou três meses, era defunta. Requiescat in pace! Ele sepul-
tou a teimosia. São tantos os frascos que devo preparar que 
o liquidificador foi-se pro beleléu! E agora? Só trocando as 
peças danificadas. Suor Bianca encarregou-se de dar um jei-
to, segunda-feira. 

 
30.01. Míriam, a hebreia, me telefona. Feliz da vida. 

Sua amiga, na Itália, operada no seio e já em metástase, con-
seguiu curar-se, seguindo suas orientações e a receita. A 
italiana está com a boca até as orelhas e a judia, instrumento 
de sua cura, nem se fala... A hebreia propõe uma equipe ju-
deu-cristã para curar o câncer. Claro que vibrei. E topei. A 
mim interessa curar, independentemente da religião, a cor, o 
gênero, a idade da pessoa doente. 

 
31.01. Reunião com as Irmãs do Catecismo, de Ema-

ús, seis religiosas. Querem, ao menos, seis doses de babosa, 
mel e destilado. Prometeram-me um liquidificador de estou-
ro, último grito. Segundo elas, tal máquina dura anos. Vem 
das Filipinas. 

 
01.02. Um segundo telefonema, de Recife, me dá con-

ta que Carlos Fernandes, com tumor no cérebro, está 
tomando a receita de babosa, mel e destilado por sonda, já 
que não consegue alimentar-se normalmente. Como o farelo, 
deixado pelo liquidificador, entope a cânula do aparelho, o 
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pessoal – criativo! – resolveu filtrar o remédio. Dessa manei-
ra, recebe-o no estômago diretamente. E a partir de quinta-
feira, Carlos apresenta melhoras, reage bem. Tais informa-
ções recebo-as de Maurício, irmão de Carlos. Idêntico 
telefonema vem de Corato – Bari – Itália, onde alguém, com 
câncer no fígado, entrara em metástase. Incapazes de identi-
ficar a planta, pedem para que lhes envie frasco de babosa, 
mel e destilado. Aproveitam a viagem das Irmãs do Catecis-
mo que servirão de portadoras. O problema da pessoa é o 
tempo. Mas, enquanto há vida... Pela descrição, sinceramen-
te, tive medo: não sei se a gente chega em tempo. Fígado é 
órgão vital... 

 
02.02. Triturei 13 doses de babosa, mel e destilado. 

Pobre liquidificador! Saiu faísca! E mais uma dose segue para 
o Chile, a fim de acudir pessoa com leucemia. Ao meio-dia, 
telefonema de Grenoble, França, na fronteira com a Suíça. 
Alguém, com câncer no fígado, pede socorro. 

 
03.02. A Irmã Antônia, das Clarissas, telefona, avisan-

do que há limão esperando por nós. Levo-lhes o 
liquidificador novo. São dois coelhos numa cajadada! No 
embalo, dou uma esticadinha a San Salvatore, a fim de en-
tregar as diversas doses preparadas para tratar do câncer. 
Duas tem destino certo: Espanha. 

 
04.02. Trágico o meu liquidificador! Os técnicos tive-

ram a ingenuidade de entregá-lo sem funcionar. Substituíram 
duas peças estragadas, mas retiraram algo do motor (os car-
vões!) ou deixaram algum fio solto. Acho graça do peito dos 
caras. Entregar o aparelho que não funciona!... Não podem 
imaginar que voltaria à oficina deles para reclamar do servi-
ço? Mas como souberam cobrar 50 NSK! 

Com meu liquidificador novamente em ordem, entre-
guei, ontem à tarde, o aparelho que comprei para as Irmãs 
Clarissas. 
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05.02. Enquanto fazia comissão, com Pe. Giovanni, 

Pe. Policarpo, de Roma, veio retirar a dose de babosa, mel e 
destilado para combater o câncer, dose por ele encomendada 
por telefone. O frasco vai para Treviso, quem sabe, para 
algum parente. Comentário de um frade: 

- Puxa! Mas se continuar a curar gente, como está fa-
zendo, onde irão colocá-lo? Pe. Policarpo me entregou, 
através do Guardião, U$ 15,00 e NSK 20,00. 

 
06.02. No mais, o domingo transcorreu normal. Pelas 

15h, Irmã Gilberta, das Irmãs Mercedárias, me trouxe uma 
nota de 100.000,00 liras italianas. Se esta sua sobrinha, com 
esclerose múltipla, conseguir dar a volta por cima, a babosa 
será colocada na Glória de Bernini... 

 
08.02. Sensacional o telefonema de Maurício Fernan-

des, de Recife. Seu mano Carlos está melhorando 
consideravelmente. Terminou os primeiros dez dias de tra-
tamento. 

- O que fazer agora?, perguntou. 
- Sujeitá-lo a nova bateria de exames, respondi-lhe. Se 

os exames disserem que não curou, nova dose. Entre outras 
notícias, conta-se quase que uma piada. Ei-la. Um america-
no, com câncer, teria me procurado em Belém, quando de 
minhas férias no Brasil. Então, alguém lhe teria indicado 
minha fórmula, mas este louco, em lugar de álcool, receitou 
um ácido não sei de que espécie. Preparou o remédio em 
Israel, já que trouxera a babosa da Califórnia... Menos mal, 
que o dito cujo está vivo! Haveria muitos pontos a esclare-
cer. 

Carlos Cidi, de Florença, pede informações ou deta-
lhes sobre a babosa. A pessoa, a quem se destina, sofre de 
câncer dos ossos. 

Foram preparadas quatro doses, a pedido de Irmã 
Paula, do Instituto Efeta, das Irmãs de Santa Dorotea. 
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09.02. Outro telefonema, de uma hora, sensacional, 

veio de Gênova, Itália, da parte da Sra. Daniela Cantisi, es-
posa do Dr. Coradino Cantisi, cujo pai – Cesare Cordone – 
está com câncer em fase final. Há quatro anos, Dr. Cantisi o 
operou, época em que lhe foi posto o saco na lateral. Agora 
tudo se complicou. Está com as pernas inchadas e, segundo 
Daniela, os últimos exames deram metástase de fígado. Le-
ram a revista. Compraram, num jardim botânico, alóe vera – 
a babosa – e já, no entusiasmo de resolver o problema, traca-
ram três colheradas de soco, num total de nove ao dia. Até o 
momento do telefonema o paciente estava vivo, e não se 
manifestaram efeitos negativos... Ficou estabelecido que me 
telefonariam após terminar a primeira dose, feitos os exa-
mes. Ah! Sugeriram me custear a viagem de ida e volta para 
Gênova... 

 
10.02. Outro telefonema, de Milão, vindo de Ângelo 

Moltrafio, cujo filho – Emílio – 27 anos, com câncer nos 
ossos, está no fim de vida. Leu a entrevista em Terra Santa. 
Meia hora depois, a ligação. Como luta contra o relógio, in-
diquei o endereço de Sílvio Rossi. Que posso fazer mais 
contra o tempo? O rapaz está na cama e não se mexe mais 
sozinho; não consegue se alimentar e tem dores horríveis. 
De repente, ouvindo de Irmã Nunziatina que as Irmãs de 
sua Congregação prontificaram-se a preparar o remédio para 
as pessoas que o procuram, imaginei que a família interessa-
da pudesse buscar o remédio preparado em Poggio Caiano, 
onde elas mantêm uma casa. Dei-lhes o endereço: Ângelo 
Moltrafio – Via Gerbini, 32 – Lentate Sul Seveso – 20030 – 
Milano – Itália – tel. 0362561417. Vamos ver se quebram o 
galho. Telefone das Irmãs de Poggio Caiano = 
00xx39558797004. 

 
11.02. Agora está difícil de entender. No próximo fim-

de-semana, virá, de Gênova, alguém buscar cinco doses de 
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babosa, mel e destilado, prontas para o uso. São destinadas a 
Daniela Cantisi e a seu marido, Dr. Coradino, especialista e 
operador de câncer. A dose mais importante é para curar 
Cesare Cordone, 67 anos, pai de Daniela, com câncer no 
intestino grosso e, há quatro anos, usando saco. As demais 
doses servirão para aliviar um pouco do muito sofrimento 
em pessoas do círculo de Cantisi. Penso que Daniela seria a 
pessoa ideal para coordenar uma equipe que se interessasse 
por babosa em Gênova. E como esta, deveriam multiplicar-
se as equipes pelo mundo afora... 

 
12.02. Acabou-se meu sossego. Agora é Paula Caramel 

que telefona. Sua mãe, 71 anos, com câncer no pulmão e 
ossos, já em metástase, sofre muito. Indiquei-lhe Poggio 
Caiano como primeira alternativa, já que o caso é de urgên-
cia e, em segundo lugar, alguém que viesse à Terra Santa. O 
pessoal leu na revista. Diante do problema, insolúvel para a 
Medicina, de repente, a babosa se torna uma luzinha no fun-
do do túnel. Por sinal, Paula pergunta: 

- Mas o Sr. acha que posso ter esperança? Relatei-lhe a 
cura do Provincial de Assis. Deveria estar morto. Porém, faz 
o Guardião no Convento talvez mais difícil da Ordem, Santa 
Maria dos Anjos. 

Ontem de manhã, cedo, me mandei até o Aeroporto 
Ben Gurion. Lá me esperava Cláudia, uma jovem, de Gêno-
va, que levaria seis doses prontas de babosa, mel e destilado 
e duas folhas – amostra grátis – para Daniela e Coradino Can-
tisi. Propuseram-se fazer o bem na região. 

Curioso que ele é médico-cirurgião e de câncer! Com 
toda a sua experiência, com certeza, conclui que os meios 
convencionais da Medicina pouco ou nada resolvem, além 
de dispendiosos... 

 
13.02. Notícia animadora vem de Gênova. A filha Da-

niela afirma que seu pai, Cesare Cordone, 67 anos, já em 
metástase, com o fígado tomado, sem poder ir aos pés, per-
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nas inchadas, numa palavra, em fase final, pois a alvissareira 
notícia é que Cesare não mais pediu cortisona (para aliviar as 
dores) e conseguiu evacuar. Tais efeitos observaram-se qua-
tro ou cinco dias depois que estava tomando a receita. 
Soube, ao telefone, que Daniela e Coradino Cantisi enviar-
me-ão U$ 400,00 pela remessa das doses.  

 
14.02. Soube que o Pe. Narciso, amigo armênio, trata-

do com nosso remédio para diabetes, está completamente 
curado. Dispensou a famosa picada diária de insulina. Tele-
fonema de Belluno, Norte da Itália. Giovanna Pothof tem 
seu irmão, 52 anos, tomado de câncer. Como por lá a babosa 
não cresce espontânea, foi à farmácia. Venderam-lhe aloe 
vera em pó. 

- Como e quanto usar na receita?, pergunta aquela se-
nhora de sobrenome germânico. Aconselhei-a, se fosse caso 
urgente, diante de minha total falta de experiência ante aque-
la matéria-prima a que usasse duas ou três colheres do pó em 
meio quilo de mel e 50ml de grappa. Disse-lhe que essa era 
apenas intuição minha; o ideal seria consultar técnico que 
conhecesse a composição daquele produto e a quantidade 
suportável pelo organismo humano. Peregrinos de lá para a 
Terra Santa, só em abril, quando poderá ser tarde. 

Ida Rossi, de Florença, está com pessoa amiga operada 
de câncer duas vezes. Leu a receita, mas tem medo de errar 
na identificação da planta. Indiquei-lhe Poggio Caiano. 

 
15.02. Novo telefonema de Florença pede remédio pa-

ra menina de 10 anos com tumor no cérebro, de operação 
impossível, e para rapaz de 32 anos. Remeti a senhora a 
Poggio Caiano, já que não tinha alguém para buscar aqui. 

 
16.02. De Pe. Policarpo, da Delegação da Terra Santa, 

em Roma, vem o pedido da garrafa milagrosa para caso deses-
perador di un nostro conoscente. Acontece, quase sempre, que a 
babosa deve entrar em campo no fim da partida, quando o 
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time está perdido. Pobre babosa, que deve mudar as regras 
do jogo e levar a esquadra à taça!... A carta inclui U$ 20,00 
pelo incômodo, diz. O telefonema, vindo de Florença, ontem, 
era de Bruna Fazzini. Como Poggio Caiano esgotou as re-
servas de suas plantas, virão abastecer-se em Belém. 
Telefonema de Milão, de Ângelo Moltrafio, me comunica 
que seu filho Emílio não conseguiu ingerir o remédio senão 
por dois dias. Não resistiu ao mal. Ontem foram os funerais. 
Ele, em vida, pediu que não lhe enviassem flores e coroas 
para seu enterro, mas que tal dinheiro fosse destinado a enti-
dades que pesquisam a cura da maldita doença. 

 
17.02. Às 09h, devo entregar duas doses do preparado 

na portaria do Hotel Ariel, Jerusalém. Ontem, entreguei, na 
portaria do Palace Hotel Jerusalem, a encomenda de Pe. Po-
licarpo, da Delegação da Terra Santa, de Roma. A portadora, 
sexta-feira, será Maria Célia. Destina-se a um amigo do frade, 
em grandes dificuldades. 

 
18.02. Ontem, às 14h30min, telefonema da mãe de 

Daniela. Diz que seu pai está tomando nosso remédio há dez 
dias. As dores (ele, que tomava injeções de cortisona) desa-
pareceram, vai aos pés normalmente (providenciaram-lhe 
um desvio) e retomou o gosto de viver! O inchaço do lado 
da bolsa diminuiu, mas depois retorna (ele sofrera uma 
trombose há um ano). Não é tudo, mas já podem celebrar... 

Pe. Policarpo, além da dose enviada através de Maria 
Célia, pede que apronte mais três. E vai levá-las. 

Hoje chega Irmã Míriam cujo sobrinho, depois da 
operação no Hospital Hadassah, levou aplicações de raios 
que lhe queimaram a goela. Consequência: não pode alimen-
tar-se a não ser por sonda. Mas a babosa, por causa das 
partículas deixadas pelo liquidificador, entope a cânula. Pre-
parei-lhe uma dose, dando-me ao trabalho de filtrar três 
vezes a batida.  
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De Catânia, Sicília, telefonou, às 14h15min, a Sra. An-
ca, de origem romena, com linfoma. Pediu orientações. Lera 
a entrevista. Possui as folhas em abundância. No fim da 
conversa, quis saber das possibilidades de curar-se com o 
preparado. Quando lhe respondi que existem inúmeros ca-
sos de cura, aqui e no Brasil, abriu-se para a esperança. 

 
19.02. Ontem, à tardinha, encontrei Dom Eugênio 

Corecco, do Cantão Suíço Italiano, de Ticino, com câncer 
localizado no sacro. Fez aplicações de raios. Está tomando 
babosa, mel e destilado. Vai levar duas doses de reserva. 
Como espera a cura! As dores obrigam-no a caminhar en-
curvado. Quanto sofrimento no mundo! Dona Maria Célia 
me deixa cartinha, lamentando não nos termos encontrado, 
mas espera voltar em maio. Deixou um pacote de bombons 
After Hight. Dom Eugênio Corecco, quando leu das maravi-
lhas da babosa, pediu (e levou!) mais duas doses. Diz que 
vão para sua mãe. 

 
20.02. Ontem, pelas 20h, telefonema da família Perso-

nini, de Milão, pois aconteceu milagre por lá! Antes de iniciar 
com o remédio, tiveram que internar a anciã, porque andava 
com febre e outros distúrbios. No hospital, sem o conheci-
mento dos médicos, tracaram babosa na mulher. Recuperou 
peso, dois quilos! Terminou o prazo de dez dias. Os médicos 
liberaram-na para ter alta... 

- Você cometeu o maior crime contra a humanidade 
ao dar aquela entrevista a Terra Santa! Não temos mais sosse-
go. O telefone não pára de tocar. Querem alóe ou identificar 
a planta. A bronca é do Pe. Oliva. Pediu duas doses para 
uma Irmã cancerosa em Roma. 

Caso idêntico aconteceu com o casal Lella e Eugênio, 
de Milão. Querem o preparado para médica, de 32 anos, 
com linfoma. Disseram que vão manter-me informado a 
respeito da evolução do caso. 
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21.02. Cláudia telefonou comunicando que colocará a 
remessa de dinheiro no correio e assim fazê-lo chegar a Be-
lém, já que todas as tentativas, para contato com Pe. José 
Maria Martin, deram com os burros n’água. No Convento 
São Pedro, em Haifa, ninguém atendia. Um grupo de pere-
grinos, de Roma, hospedado no Palace Hotel, tendo o 
pároco da Basílica de São Lourenço à frente, num telefone-
ma, convida-me a conhecer o pessoal. Há vários rapazes que 
aplicaram a receita em seus pais doentes, obtendo resultados 
animadores. Querem conhecer o santo. De repente me con-
sideram ser de outro planeta. Idêntico pedido para ver-me é 
o dum grupo procedente de Turim, hóspede na Casa Nova. 
É Irmã Concettina que intercede por eles e Pe. Vitório. 

 
22.02. A Sra. Anca volta a telefonar de Catânia. Quer 

maiores informações. Agora decidiu submeter-se a tratamen-
to com uma droga procedente dos USA para combater o 
linfoma. Porém, começou a tomar também a nossa receita. 
Aconselhei-a a deixar passar os dez dias e observar se há 
resultado com nosso tratamento, antes de recorrer à droga 
americana.  

À tarde, preparei 20 frascos (recorde absoluto) para 
um grupo de Treviso – Trento, Itália. Além do remédio, 
pronto para o consumo, levam mudas de babosa, umas vin-
te. Querem plantar em estufa. Vamos ver se vingam. Ao 
meio-dia, bati um papo com a turma, no refeitório da Casa 
Nova, tendo o Pe. Aldo Tonini, Comissário da Terra Santa e 
chefe da delegação, como guia. À noite, passei uma hora no 
Palace Hotel, de Belém, com Dom Franco e seu grupo de 
Roma. Mil informações e orientações. Aplicações e casos 
com resultado positivos. Se o casal João Paulo e Gabriela, 
casados há oito anos e sem filhos, tiver filho-homem, cha-
mar-se-á Romano; se for mulher, Graça.  

 
23.02. Fiz a entrega das 20 doses à delegação de Pe. 

Aldo Tonini. Duas foram destinadas ao Pe. Salvador, amigo 
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do Pe. Luís Pietrobelli, por sinal, o intercessor ou quem soli-
citou o preparado. Pe. Salvador apresenta câncer no rosto. Já 
sofreu delicada intervenção cirúrgica. Uma primeira dose de 
babosa, mel e destilado travou o progresso da doença, mas 
não curou de todo. Foi tomando conhecimento de tal efeito 
que estimulei uma segunda dose e até mais, se forem neces-
sárias, para a cura definitiva. 

Entreguei mamona para três litros de álcool ao grupo 
de Pe. Aldo e uma remessa para senhora do grupo de Dom 
Franco, de Roma, inclusive, uma garrafinha com o remédio 
para uma senhora que não conseguiu acompanhar o grupo 
até Massada, tanto mancava... 

 
24.02. Na última hora de ontem, ou às 22h, telefone-

ma de Potenza, perto de Basilicata. Os filhos duma senhora, 
com câncer no fígado e intestinos, já amarelada, tomando 
cortisona, pedem a receita de babosa, mel e destilado. Por lá, 
deve haver a planta, mas os funcionários dos viveiros não 
querem vender porque, dizem, é planta venenosa (sic!), mui-
to venenosa. O meu papel foi tranquilizá-los quanto à 
toxicidade e que procurem preparar o remédio o mais cedo 
possível. Não se pode perder tempo com discussões sem 
base. Vamos socorrer uma vida ameaçada. 

Às 21h30min, Bruna Fazzini comunica ter recebido a 
remessa enviada através de Luísa Nahor. O esquema funcio-
nou. Agora veremos os resultados da menina de dez anos e 
do senhor de 32. A menina tem viagem marcada para USA, 
mas, primeiro, os pais querem aplicar a receita. Se der algum 
resultado, adeus, radioterapia! Lembre-se que tal menina não 
pode ser operada do tumor no cérebro. 

De Ravenna, telefona Rogério, com câncer nas cordas 
vocais. Espera portador da receitinha pronta. 

 
26.02. Pe. Rogério Erba pede duas doses de babosa 

para seu Provincial de Milão. Uma dose destina-se a pessoa 
jovem de suas relações. O problema será apanhar o remédio, 
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já que estamos debaixo do regime de toque de recolher. A 
situação tornou-se muito tensa diante do massacre na mes-
quita de Hebron, há alguns dias. 

 
27.02. Irmã Míriam, num envelope, entregou NSK 

50,00. Sem comentário. Com certeza, quis pagar as doses de 
babosa, mel e destilado que preparei para seu sobrinho. Se 
escapar com vida e ajudar a esposa a criar os filhos, será o 
máximo! 

 
28.02. Pelas 09h da manhã, telefonema de Bangkok, 

Tailândia. O padre salesiano informava que a Sra. sua mãe – 
Personini – ficou perfeitamente curada. Seu entusiasmo é tal 
pela babosa que virá a Belém, a fim de identificar a planta e 
levar o remédio pronto para pessoa acometida de leucemia. 

Ontem orientei o remédio para menino com câncer no 
cérebro, condenado a morrer, já que não podem operá-lo. A 
portadora duma receita é a mãe de moça, tipo Maria Goretti, 
de Varese, Norte da Itália. A mulher estava tão desolada 
com a perda da filha e de forma tão violenta (levou 29 faca-
das!), mas, ao mesmo tempo, feliz, com as muitas 
conversões que acontecem pelo testemunho da filha mártir. 

Ontem Irmã Renata me contou que a irmã do Pe. Gi-
ovanni Bisoli, curada de leucemia, morreu, atacada por uma 
pneumonia. Após tratar-se com nossa receita, houve por 
bem submeter-se aos diversos tratamentos previstos pela 
medicina tradicional. Tais aplicações deixaram-na muito frá-
gil, exposta a várias doenças. Inclusive, constatou-se que 
estava anêmica. 

Telefonemas de Roma, de Lucca (Gabriela Landi), de 
Prato, de Salerno, todos envolvidos com algum tipo de pro-
blema relacionado com câncer. Precisam do remédio, mas 
têm dificuldade em identificar a planta ou não a encontram. 
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01.03. Dom Marcuzzo me enviou o mel para preparar 
três doses. Deveria caçar babosa por aí, já que minhas reser-
vas acabaram. 

De Roma telefonam (cada telefonema representa um 
drama). Trata-se de professor em Roma, Imola e Florença, 
com leucemia. Apenas 40 anos. Dois filhos. Há dois anos 
que luta contra o problema. Fez transplante. Nada! Recorreu 
ao nosso remedinho caseiro. Tomara que dê certo! 

 
02.03. Pelas 09h30min, desloquei-me até o Seminário 

do Patriarcado onde preparei quatro doses de babosa, mel e 
destilado para Dom Marcuzzo. À tarde, com as Irmãs de 
Santa Dorotea e Dom Marcuzzo, desloquei-me até Rafat, 
perto de Bet Semesh, região de Sansão. Trouxe umas trintas 
folhas de babosa. Dei um show de conhecimentos de chás, 
ervas e plantas medicinais – pesquisa de campo – bem como 
tratamento das tantas doenças que podem curar.  

 
03.03. Trouxe ontem muitas folhas de babosa. Já Dom 

Lucas, de Turim, telefonou, interessado. Procurará Sílvio 
Rossi ou irá até Catânia, Sicília, onde a planta, in natura, é 
abundante. Frei Artur, de Nazaré, telefonou garantindo que 
nosso Crispino está curado, isto é, trabalhando normalmente 
em seu posto de gasolina, curado de seu câncer no intestino 
grosso. Já aprendeu a preparar o seu remédio por conta. 
Bendito seja Deus! Hoje, chegou de Bangkok, depois de uma 
viagem de 15 horas de vôo, um sacerdote salesiano tailandês 
com o único objetivo: buscar o remédio para um senhor, pai 
de criança doente de leucemia. Fiz duas doses. Além de vá-
rios presentinhos, deixou £ 1.200.000,00. Pe. Batista 
Personini, salesiano, aproveitou para enviar cartinha na qual 
agradece a cura da Sra. sua mãe, para espanto dos médicos. 
Apesar da incredulidade deles, a velhinha está se aprumando 
que é uma maravilha! 
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05.03. Pe. Cláudio Bottini, da Flagelação, vem me pe-
dir que prepare uma dose do remédio para seu mano com 
câncer no reto. O curioso é o homem perder o tempo de vir 
de Jerusalém a Belém, a fim de preparar o remédio, quando, 
em casa, está com o Pe. Bisoli, que tem o mel puro e há 
enorme touceira de babosa no interior do claustro. 

Idem com a Madre de Ain Karen, com sua coirmã afe-
tada de câncer no útero, na França: tem mel e babosa em 
abundância e com a fórmula na mão... Pe. Cláudio disse que 
vir a Belém, para tal finalidade, fora uma opção pessoal. 
Chegou a pagar táxi... Poderia me negar a fazer-lhe o favor?! 
O padre que viera da Tailândia para buscar o remédio, já está 
de volta em Bangkok. O ridículo é que agora decidiram 
submeter o garoto à quimioterapia e o preparam para o 
transplante.  

 
07.03. A família Discepoli, de Roma, recebe um fras-

co, no Aeroporto Fiumicino para um radiologista, vítima de 
câncer, graças ao contato constante com os raios X e os cor-
pos radioativos. 

 
20.05. O Sr. Rogério, de Ravenua, com câncer nas 

cordas vocais e tendo perdido a voz, me telefonou pelas 21h. 
Fala como qualquer pessoa, como se nunca tivesse tido na-
da. Dispensável dizer que estava feliz da vida. 

 
21.05. Sucedem-se os telefonemas. Sucedem-se os pe-

didos do santo remédio. O incômodo é quando as pessoas 
pedem para enviar o preparado pelo correio. Aí a coisa en-
crenca: como moramos em território ocupado, qualquer garrafa, 
sobretudo com líquido escuro e não transparente, para os 
judeus, é suspeita de bomba. E não poderia ser? O fato de 
eu estar vestindo o burel franciscano é garantia de segurança 
para eles? E, se debaixo das dobras do hábito, carregasse 
explosivos? Mais. A maioria das pessoas não paga sequer o 
mel. No fim, tudo corre por minha conta e risco, mesmo 
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enfrentar soldados quando pedem para conferir os docu-
mentos. Quando o fazem, sempre os tenho cumprimentado 
pelo dever cumprido. De mais a mais, a gente acredita que o 
convento virou hospital e que nossa receita seja comerciali-
zada. Na verdade, cada um dos freis e irmãs têm seus 
afazeres e atribuições. Se me proponho a preparar a receita é 
pura bondade, e representa atividade extra. Soube que na 
Sicília e Sul da Itália estão comercializando nossa fórmula e 
até comercializam as folhas de babosa, abundante por lá. Se 
tudo for para curar as pessoas, bota valor nisso!... Sinal tam-
bém que o remédio está produzindo seus efeitos. Até o 
xerox da entrevista encontra-se em bancas de jornais e é pas-
sado no cobre...  

 
23.05. Pádua pede duas doses prontas, além de folhas 

in natura. 
 
24.05. Foi dia de trabalhar na confecção da receita. 

Preparei doses e mais doses. Ocupei-me nisso por duas ho-
ras, no mínimo. A Irmã Maria Carmela, salesiana, me conta, 
emocionada: seu mano, com câncer no fígado, já em metás-
tase, todos em desespero de causa ante o quadro, a família 
aos prantos diante do inevitável, com apenas uma dose, o 
homem recuperou a cor, o apetite, voltou ao trabalho e sai 
até o sítio, no alto do morro, para espairecer, depois de in-
tenso dia na loja de ferragens. Não fosse eu a quase obrigar 
ou a socar essa dose goela abaixo, e o paciente seria defunto 
há semanas... Seus familiares, que habitam a Itália do Sul, 
onde abunda aloé, não se fiam. Exigem que os preparados 
venham de Belém... 

 
27.05. Às 15h30min, segui, com as Irmãs Nunziatina e 

Concettina, rumo ao aeroporto. É que Ir. Bianca Margherita 
regressa da Itália. Na terra natal, fora celebrar suas bodas de 
ouro de Vida Religiosa. Para surpresa nossa, a bordo do 
mesmo avião, chega o Pe. Pili. Voltava de Roma, onde fora 
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controlar seu câncer. Pois afirmou que os médicos garanti-
ram-lhe não ser mais portador da doença. E isso que esse 
sardo relutara para tomar a babosa! Motivei-o muito para 
que o fizesse. Diante do óbvio, acabou ingerindo duas doses. 
Está curado. 

Falando em Pe. Dario Pili, antes dos exames, realiza-
dos na Itália, aproveitando da excelente recuperação do 
estado de saúde, já pregara retiro para religiosas de língua 
italiana em atividade na Jordânia. Com outras palavras, para 
assumir tal compromisso, devia sentir-se razoavelmente 
bem. É bom frisar que seu câncer localizava-se na garganta, 
atingindo as cordas vocais. Segundo observei, no saguão do 
Ben Gurion, sua voz voltara ao normal.  

 
28.05. Pensei em trabalhar, à tarde, na confecção de 

umas dez doses de babosa. Deixo-as prontas, em temperatu-
ra-ambiente, à disposição de futuros interessados. Com tanta 
procura, não terão tempo de se deteriorarem... 

 
29.05. Comprei 10 quilos de mel. Custaram NSK$ 

230,00. É matéria-prima para mais de vinte doses. Logo que 
me sobrar tempo, consumirei o estoque velho de folhas con-
servadas na geladeira. Com o remédio, pronto, dá-se a saída, 
segundo a procura do produto. 

 
30.05. O volume de telefonemas, de cartas e fax é im-

pressionante. De fato, a gente deveria registrar tudo, mas, 
nesta altura, muito escapa a nosso controle. 

 
31.05. O Pe. Geral e o Pe. Custódio me cumprimenta-

ram, com muita simpatia, ontem em San Salvatore. 
Entreguei um frasco para o Pe. Pili. Recebi um obrigado bem 
sentido. Da parte de Pe. Ruggero Erba, nem isso... Terei que 
localizar meu passaporte, a fim de retirar uns dólares, vindos 
da Itália, por conta da babosa. O passaporte foi entregue a 
Pe. Antônio, logo após meu regresso do Brasil, a fim de con-
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trolar sua regularidade junto às autoridades de Israel. Pe. 
Antônio é o responsável por esse setor. Bem que faz em ser 
exigente com os frades! Antes que mo solicitasse, já me an-
tecipei. Quando tiver restituído o passaporte, poderei retirar 
a graninha, me garantiram os funcionários. Se há pessoas inte-
ressadas na babosa, é bem verdade que existem as relaxadas. 
Pe. Quiríaco, de Nazaré, telefonou ontem à Irmã Nunziatina 
para saber como se toma o remédio e se não se teria deterio-
rado após ter ficado três meses atirado por aí... E teve o peito 
de pedir à Irmã que eu lhe ligasse... Só se fosse para uma 
descompostura! 

 
01.06. Ana Maria Montini, 28 anos, mandou seu cu-

nhado a Israel para buscar o frasco de babosa pronto para o 
consumo. Ela, segundo os médicos, não tem mais de três 
meses de vida: câncer no fígado e pulmão. 

Curioso para um ocidental: ninguém, em Jerusalém, 
animou-se a trazê-lo a Belém. Começou a negociar com os 
taxistas, às 18h. Nem com dinheiro na mão conseguiu seu 
objetivo. O pessoal não se realiza o que seja território ocupado. 
É bom que aconteçam fatos do gênero para se darem conta 
da gravidade! O portador é o Dr. Norberto, professor de 
Medicina, nascido em Roma, mas exerce o magistério em 
Chieti. No momento em que conversava com Dr. Norberto, 
surge o monge de Latrum, mas acompanhado de mais cinco 
pessoas, todas libanesas. Trouxeram o mel, as folhas e araq 
para quatro doses. Preparei tudo sob os olhares atônitos da-
quela plateia. E, no fim, todos foram-se felizes e 
esperançosos. Respondi às mil perguntas deles. 

 
04.06. Acredito que houve gente com inveja de Frei 

Romano, ontem, dada a intimidade com que conversava 
com o Pe. Geral e o Pe. Custódio. O Geral pediu a babosa 
para tomar como preventivo e falou da fama que corre na 
Cúria Geral com esse tratamento e que todos querem apren-
der a preparar a receita, conhecer a planta, saber detalhes, 
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conhecer estatísticas, etc. Ele mesmo tomou conhecimento 
das curas operadas em Pe. Dario Pili e o atual guardião de 
Santa Maria dos Anjos. E são fatos... 

 
06.06. O Pe. Geral quis, apesar das circunstâncias ad-

versas, sua garrafada de babosa. Prometeu tomar, apesar dos 
compromissos e, mais, prometeu-me escrever quanto aos 
efeitos ou resultados. Admirava-se do furor que está fazendo 
a fórmula pelo mundo afora. 

O monge armênio Narciso, curado de diabetes, com 
minha receita, agradeceu-me, muito mesmo, sua cura da do-
ença. E – mirabile dictu! – disse ter rezado pelo descanso 
eterno de minha mãe. 

 
08.06. Esclerose múltipla identifica-se com Sclerosi a plac-

che, como chamam-na os italianos. De qualquer maneira, é 
doença degenerativa e letal; paralisa progressivamente os 
músculos e nervos. O enfermo precisa aprender a conviver 
com dores horríveis e a dramática perspectiva de vir a mor-
rer sufocado com a própria saliva. 

Soube que o árabe, que os médicos do Hospital Ha-
dassah haviam mandado para casa, é rapaz de vinte anos, 
dando-lhe 24 horas de vida. Depois de mais de semana to-
mando a receita de babosa, mel e destilado, continua vivo, 
me garantem ao telefone. E agora, José? 

Mais um caso desesperador: menino, dez anos, com 
tumor no cérebro. Aplicaram-lhe radioterapia e quimiotera-
pia. Tudo em vão. Levem-no para morrer em casa! Assim foi 
sua alta. Os pais apelaram para a receita. Vamos ver em que 
dá.  

 
09.06. Eva, da Casa Santiago, em Betânia, leu, na revis-

ta, a receita do preparado que fazemos. Receitou-a a uma 
senhora amiga judia. Esta, por sua vez, transmitiu-a a pessoa 
de sua família portadora de tumor. Para estupefação dos 
médicos do Hospital Hadassah, ter-se-ia curado. Dr. Rúbem 
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Or, judeu, ter-lhe-ia pedido para conversar com o tal de Frei 
Romano. Claro que concordei. Não farei segredos. 

Concordei também em falar com uma jornalista árabe. 
Chama-se Siham Khouri: estudou Jornalismo e morou, por 
seis anos, em Moscou. Trabalha para o Jornal An Nahar (O 
Dia), de Jerusalém oriental. É de orientação muçulmana, 
porém mais aberto aos cristãos que Al Quds. An Nahar é 
cotidiano. Tem uma tiragem de 10 mil cópias. Diz que a re-
portagem aparecerá no início da próxima semana e vai 
presentear-me com um exemplar.  

 
10.06. Já no terceiro dia, o pequeno Davi, de quatro 

anos, menino italiano, tomando a receita de babosa, mel e 
destilado, conseguiu bloquear o violento progresso da leu-
cemia de que é portador. Garantiram-me que vão manter-me 
informado sobre a evolução do caso. Vou aguardar. 

 
11.06. Irmã Maria Carmela, salesiana, comunicou-me 

que seu irmão, com câncer no fígado, segundo os exames 
médicos, não apresenta mais vestígios do mal. Bendito seja 
Deus! 

 
12.06. Preparei sete doses para Antônia Venzo, de Vi-

cenza. Nem obrigado... 
 
13.06. Pe. Pili diz não ter sobrado traço de câncer, se-

gundo os últimos exames. Prometeu-me uma visita a Belém. 
Quer cobrir a pé a distância de dez kms, tão disposto se sen-
te... 

 
14.06. Às 15h30min, me esperavam dois Irmãos salesi-

anos, um, Urbani, de Vicenza, 88 anos, surdo, tomou a 
receita de babosa, mel e destilado como preventivo. Resol-
veu-lhe velho problema de prisão-de-ventre. 
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Irmã Maria Carmela, salesiana, veio despedir-se e 
agradecer, já que amanhã parte para a Itália. Seu irmão, se-
gundo os exames, ficou limpo do câncer de fígado. 

 
17.06. Primeiro telefonema de Portugal. Consulta so-

bre a receita de babosa, mel e destilado. Como sempre, 
dificuldade para identificar a planta. 

 
18.06. Liquidei com o estoque de folhas de babosa que 

conservara na geladeira, vindo de Latrum. Há vários pedidos 
para atender, entre eles, um feito por Frei José, aquele que se 
responsabiliza pelo quarto do Pe. Custódio. 

Na volta das compras, encontro dois senhores, de 
Beth Jala, com o pai nas últimas: câncer nos intestinos, atin-
gindo testículos e toda aquela área. Levaram uma dose. O 
pior é que o homem mal pode engolir. Estou curioso para 
ver como vai evoluir o caso. 

A jornalista Siham Khouri deu sinal de vida. Garantiu-
me que, domingo ou terça, me traz o jornal. Vamos ver. Diz 
que é matéria ilustrada com fotos. 

Uma Irmã filipina, das Irmãs Franciscanas Missioná-
rias de Maria, veio especialmente para me cumprimentar e 
agradecer pelo bem que se realiza no mundo através da en-
trevista. Diz ela textualmente: 

- Os benefícios são incalculáveis. Tomou conhecimen-
to por Terra Santa, em espanhol. 

 
19.06. Ontem, no Patriarcado, bodas de prata de vida 

sacerdotal de D. Jacinto Marcuzzo. Meu Deus, foi, para 
mim, uma apoteose! Falaram-me da entrevista dada ao jornal 
árabe. O que a receita está se espalhando é incrível. As Irmãs 
da Santa Dorotea são um plantão. Todos quantos me identi-
ficam vêm agradecer-me e cumprimentar-me. O mais difícil 
de acreditar é que me têm na qualidade de santo...  
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Ontem foi uma apeteose telefônica. Houve telefonemas 
de simples doentes ou de envolvidos com eles e até médico. 
O volume de telefonemas da Itália é impressionante. 

 
20.06. Frei Luís Garcia telefonou, pedindo uma dose 

para André, funcionário-pau-prá-toda-obra no Convento 
San Salvatore. Pediu e levou. Idem, Frei José. José, da oficina 
de Frei Ovídio, levou mamona pronta, já que providenciara 
o álcool. 

 
21.06. A jornalista Siham Khouri, conforme promete-

ra, me trouxe um exemplar do jornal em que saiu minha 
entrevista. Pelo que pude observar, segundo comentários, é 
muito interessante e bem elaborada. Frei Raimundo, sírio, 
como sabe italiano, ofereceu-se para traduzir a matéria. 

A tarde foi sensacional! Das 16h às 18h, só atendi pes-
soal beneficiado pela receita de babosa, mel e destilado. 
Realmente, valeu. Itália, Angola, Argentina foram os países 
atendidos. Casos folclóricos de cura. O espaço não permite 
narrá-los. 

 
22.06. Na Flagelação, ninho dos doutores em Teolo-

gia, reina geral entusiasmo pela receita de babosa, mel e 
destilado e sua singela fórmula. O Pe. Mans, francês, me 
garante que, em Paris, depois de sua publicação, a entrevista, 
em La Terre Sainte, nos meses de maio e junho do corrente 
ano, é causa do desassossego despertado no Comissariado da 
Terra Santa. Pe. Karlswalder, avisou ao telefone, que vem 
visitar-me. Quer aprender a preparar a receita caseira. É que 
a sra. sua mãe e sua mana, em Trento, depois da entrevista 
em Terra Santa, de novembro-dezembro de 93, sofrem cons-
tante assédio, já que o povo dos arredores, sabendo-as mãe e 
irmã de frade que atua na Terra Santa, devem saber preparar o 
santo remédio. Então ele quer, ao chegar em férias, estar na 
ponta dos cascos. 
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O dia de hoje foi de muitos telefonemas. O melhor 
deles saiu de Lido, Veneza, onde Giovanni Paolo, 52 anos, 
curado de câncer no cérebro, promete visitar-me em outu-
bro. 

 
23.06. Pe. Cisternino, já idoso, deve ser operado de ca-

tarata. Porém, insiste que Frei Romano lhe aplique babosa e, 
depois de meia hora, mel. Acredita mais na cura natural. No 
fundo mesmo, tem medo do bisturi... Tive que me deslocar 
até o Getsêmani, a fim de atendê-lo. Frei Sante trouxe um 
quilo de mel. Pede três doses.  

 
27.06. Ontem de noite, telefonema de Paris: Irmã itali-

ana. Pelas 19h, telefonema de Roma: Pier Giorgio Fabiani, 
dono de uma Agenzia di Notizie. Me quer, à força, em Ro-
ma. Imagine: amigo do franciscano Gino Concetti, autor ou 
responsável pelos assuntos mais delicados do Osservatore Ro-
mano. Fabiani me quer em Roma para fazer um monte de 
reportagens. Nem sabe que sarna está procurando!... Vou 
propor-lhe um vídeo-cassete com um milhão de cópias. 

O dia, hoje, transcorreu tranquilo. De manhã, telefo-
nema de Lucca e outro de Brindisi. Em geral, dificuldades 
para identificar a planta e os procedimentos que se seguem, 
coisa fácil de responder a partir da experiência como a mi-
nha. Telefonema da Espanha: câncer de próstata. Até 
cachaça o cara conseguiu para confeccionar o remédio!... E 
queria, por força, que lhe conseguisse babosa made in Brazil, 
desconfiado que a espanhola não fosse dotada das mesmas 
propriedades medicinais. Claro que o tranquilizei e induzi-o 
a que preparasse ele mesmo o remédio com a matéria-prima 
de que dispõe. 

Às 10h, telefonema da mãe de Davi. Terminou a pri-
meira dose. Reagiu bem, mas não está fora de perigo. 

 
28.06. Telefonema atrevido. Alguém, sem conhecer 

línguas nem nada ou ninguém, virá buscar o preparado na 
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próxima segunda-feira. Pedem para buscá-lo no aeroporto. 
Bota saco nisso! Darei um jeito de me livrar do abacaxi. En-
viarei o remédio desejado através de pessoa componente de 
grupo. 

Chegam telefonemas da Itália, onde, dizem, esgotaram 
as plantas de babosa existentes, por exemplo, a região de 
Bari. Frei Policarpo chegou a levar onze malas cheias de fo-
lhas de babosa! Rapou as reservas de Dominus Flevit. 
Impressionante! No início, pensei que fosse piada, mas, de-
pois, Frei Ovídio confirmou. 

Telefonema do Dr. Mariano, da Itália. Viaja quinta-
feira, para Israel, a fim de poder contactar com Frei Romano 
Zago. 

Antônia, uma viuvinha, que é carismática, me adivi-
nhou simpático, forte e santo! Penso que entende muito 
pouco dos carismáticos para largar asneira dessas! Diz que 
um novo Pe. Pio, franciscano, previu ida próxima a Vicenza! 

Gozado como esses telefonemas colocam a gente a 
par de tantos dramas! 

 
20.06. Ciclópica aventura dos três quilos de mel vindos 

de Brêndola! Fantástica viagem de um frasco de babosa, mel 
e destilado para Lonigo (Vicenza) que acabou em Londres! 
Foram retirar. Mas o paciente piorou tanto que morreu após 
tomar apenas uma colherada... Eis o serviço do tal T.N.T.! Já 
são cinco casos sujos. Aonde se viu confundir Lonigo – Vi-
cenza – Itália, com London – England?! 

 
30.06. Chegou Dr. Mariano, especialista em câncer, na 

Itália. Vamos conversar hoje e amanhã. Inacreditável o nú-
mero de telefonemas hoje. Roma, Palermo, Catânia, Cagliari, 
Novara, isto da Itália. Do Porto, Portugal, de Maria Irene. 
Preparei ontem doze frascos. Seis foram preparados para 
Vitória Venzo, com os três quilos de mel enviados por ela da 
Itália. As restantes doses ficam à disposição. Depois da mis-
sa, primeiro encontro com Dr. Mariano, homem 
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extraordinário, de mentalidade extraordinária, ser humano 
excepcional. 

 
01.07. Ontem à tarde, telefonema de Madri. Idem de 

Vercelli, Norte da Itália. Sempre em busca de curas do cân-
cer. Sempre com casos quando a babosa é obrigada a entrar 
como última tábua de salvação. Por mais de duas horas, 
conversei dom Dr. Mariano. Quis saber de minhas experiên-
cias com receitas. Como não faço segredo do que aprendi, 
transmiti-lhe tudo quanto fiz e sei. E ele, filmando e fotogra-
fando! Registrou tudo quanto pôde. 

 
02.07. Às 08h30min, saí com Dr. Mariano. Visita à 

porta de Sion ou de Davi, Dormitio Mariae, Muro das Lamen-
tações, visão panorâmica sobre Jerusalém. No pátio de Notre 
Dame, coleta de babosa, folhas e mudas. Retornando da cor-
reria da jornada, Irmã Nunziatina me entrega envelope, 
trazido por um padre, da Itália, com carta, fotografia e uma 
boceta contendo bracelete de ouro, pagamento de cura reali-
zada por lá com nossa receita. Obrigado, Senhor! 

 
03.07. Já às 08h me encontrava diante do liquidifica-

dor. Aproveitei as folhas de dois pés de babosa trazidos de 
Notre Dame, presente do Pe. Mathes. Pois na Tomba di Rachelle 
encontrei quatro quilos de mel. Com mais dois e meio que 
tinha de reserva, trabalhei até 11h45min, triturando tudo. 
Foram preparados, ao todo, 15 frascos, ao lado do que havia 
pronto, mais quatro doses entregues ao organista da missa 
das 09h, da igreja São José. 

Às 13h30min, partiu o Dr. Mariano Spezia para o ae-
roporto. Chega à noite em Lecce, onde mora com a mulher, 
Lauretana, Marco, Maria Chiara e Francesco, os três filhos. 
Deixou-me o Sétimo Evangelho, a Lei Eterna do Amor, se fosse 
traduzir o título italiano da obra. Parece livro ao estilo dos 
do Pe. Lauro Trevisan, dos que anunciam nova era, aliás, já 
iniciada e que leva o nome de Aquário, era de paz, de com-
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preensão, de fraternidade universal, de amor eterno. Deixou-
me dois vidrinhos de oli essenziali puri, um rosmaninho e ou-
tro de menta, com explicações da dosagem, numa carta, à 
parte. 

 
04.07. A jornalista árabe sondou-me para nova entre-

vista. Antes de abrir nova matéria, exigi que relate nomes, 
com endereço e telefone de pessoas que foram curadas pela 
babosa. É preciso que o povo acredite na fórmula, apesar de 
barata e simples, comprovando-a com fatos. Ajudei-a com 
endereços e telefones de pessoas beneficiadas. Dona Míriam, 
hebreia, ficou meio com ciúmes que eu desse a entrevista a 
jornal árabe e não aos de seu povo. Respondi-lhe que envias-
se alguém dos jornais judeus. A pressa é sua. Estou à 
disposição de The Jerusalem Post e outros. Venham! 

 
05.07. Pe. Aldo Tonini pede uma mala de folhas e 

mudas de babosa para levar. Bota saco nisso! Se a moda pe-
ga, deverei passar meu tempo todo pelas capoeiras de Israel 
à cata da plantinha aquela... 

 
06.07. Latife me telefona que o rapaz despedido pelos 

médicos do Hospital Hadassah, porque não teria mais de 24 
horas de vida, portador que é de câncer no cérebro, está vi-
vinho da silva, caminhando, sem auxílio de ninguém. Diz 
que os médicos não entendem. Claro! Pediu dose para rapaz, 
de 22 anos, com leucemia. Entregou-me uns três quilos de 
mel bonito. 

Irmã Renata está feliz da vida por causa dos milagres 
que opera. Contou que, na Itália, alguém encomendou um 
quilo de babosa em pó. Vem da Austrália. Custou cinco mi-
lhões de liras italianas. Um laboratorista, que examinou o pó, 
disse: 

- Se divulgarem as propriedades medicinais desta plan-
ta, em pouco tempo, os farmacêuticos morrem de fome!... 
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Gostoso conversar com uma senhora de Coimbra! 
Quis informações sobre babosa e quer aplicar o preparado 
em Portugal. Apenas encontra dificuldades em identificar a 
planta, já que é enorme a variedade existente. 

Atendi hoje o primeiro caso de AIDS. Conversei face 
a face com o paciente. Impressionante a violenta decadência 
do portador do mal. Deve ser terrível transformar-se no ex-
pectador principal da destruição do próprio organismo num 
processo rápido e irreversível!... 

 
07.07. Telefonemas de Portugal (Coimbra), França e 

Itália (Gênova – Carla Biondi) dão conta que a babosa está 
sempre mais universal, supranacional. 

 
08.07. Hoje deveria viajar a Lecce, com passagem de 

ida e volta e demais despesas pagas pela família que convida. 
Fiquei em casa tapando buraco... A Montini telefonou. De-
veria estar morta. Pois está vivinha da silva. De 14 baixaram 
para 7 os valores. Seu câncer está regredindo a olhos vistos. 
Se continuar o tratamento, estará salva.  

 
09.07. A família do aidético me trouxe mel em favo 

para o paciente, na tentativa de salvá-lo. Um quilo. Espera-
mos, mas acho muito remota a possibilidade, sobretudo com 
o mal tão adiantado. Junto com as duas doses, aproveitei 
pequeno estoque de folhas conservadas na geladeira, totali-
zando quinze frascos. 

Segundo Pe. Policarpo, sou o frade mais famoso (sic!) 
do mundo. Diz ser incalculável o número de telefonemas no 
Comissariado da Terra Santa, de Roma, pedindo informa-
ções. 

Convite de Antônia Venzo para visitar Vicenza a partir 
de meados de setembro. Se continuar assim, obrigo-me a 
transferir-me para a Itália, em definitivo. Hoje, por exemplo, 
deveria estar em Lecce. 
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10.07. Seguiu, com o guia do Grupo de Ópera Roma-
na, Pedro, às 16h, uma dose para a mãe de Fernanda, com 
câncer no reto, em metástase.  

 
11.07. Se pifou a comunicação entre Lecce e Belém, 

Frei Rafael Caputo prontificou-se a salvar a pátria: dispõe-se 
a entregar aos destinatários a bendita garrafada em Salerno, 
bem mais perto do destino. A viagem, entretanto, de Lecce a 
Roma se perde. Há tanta coisa que se perde... 

Um muçulmano de Apucarana, PR, Brasil, me telefo-
na, de Ramallah, onde moram seus parentes aos quais está 
visitando. Soube de meus milagres operados através da babo-
sa. Mas como era homem feliz! Transmiti-lhe a fórmula. Se 
aplicar a receita quando voltar ao Brasil, são outros quinhen-
tos! De qualquer maneira, passei-lhe o recado.  

 
13.07. Ontem me telefonou Lúcia Stancato, psicóloga, 

esposa de médico. Mora em Lucca, a uns 40 kms de Floren-
ça. Seu telefone é 058322161. Quer me ver. Quer me 
conhecer. Quer hospedar-me em sua casa. Me deu impres-
são que me consideram Jesus Cristo na Itália! A cada dia que 
passa, chega convite, com passagens e demais despesas pa-
gas. A tal de Lúcia quer o remédio. Indiquei-lhe Poggio 
Caiano, ao menos, para aprender a identificar a planta. 

De Londres me telefona Salvatore Calà, fone 
0816775226, que tem uma irmã com câncer em Palermo. O 
mal se manifestou no seio, passou para os pulmões, destru-
indo um deles e há suspeita que já tenha invadido o cérebro. 
Mas a primeira dose de babosa, mel e destilado, após os 
exames que pedi, reduziu em muito o líquido da pleura. Vão 
iniciar o segundo frasco. Tracaram nele meio quilo de folhas 
de babosa, por conta e risco. 

 
14.07. Ao final da tarde de ontem, Frei Miguel me 

trouxe a mulher curada de câncer no Campo dos Pastores 
onde, por sinal, seu marido é lavrador. Ela tivera um seio 
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extirpado. O mal se generalizara, já atingindo os rins. Sub-
metida à quimioterapia, perdeu os cabelos. Numa palavra, a 
mulher virara um trapo; esperava a morte. Pois em vinte 
dias, aproximadamente, com radiografia e tudo na mão, está 
provado que não é mais portadora do mal. 

Sucedem-se telefonemas de Catânia, Áquila, Novara, 
Roma, Toulose (França), etc. De Áquila comunicam-me a 
morte do Dr. Eusébio, o radiologista. A família Discepoli 
consola-se de um lado, porque a morte dele teve lances de 
morte de santo. Quis ser colocado nu, em lençol velho; ape-
nas o terço nas mãos entrelaçadas. O caixão foi o caixão dos 
pobres mais pobres. Flores, coroas, santinhos de lembrança? 
Dispensou-os: que o dinheiro com tais despesas fosse desti-
nado todo aos pobres. Existem santos, também em nossos 
dias! Sempre mais acredito nisso... 

 
15.07. Ontem à tarde, experimentei a alegria de conhe-

cer Andrea Serna e sua esposa. Mora na Colina Francesa. 
Seu endereço: 41, Bar Cokhva – French Hill – Jerusalem – 
Fone (02) 820507. Trata-se de um homem plenamente reali-
zado. Casado há 47 anos, três filhos, dois rapazes e uma 
moça, todos, igualmente, casados. Saúde? Para dar e vender. 
Está a mil. Levou uma dose, porque quer prevenir-se, a fim 
de entrar com pé direito nos exames que fará em 07 de agos-
to. Presenteou-me com um litro de Red Label e NSK 
100,00. Poucas vezes vi pessoa mais agradecida. Não esque-
cer que fora ele a me presentear um liquidificador novo e 
cinco quilos de mel. No próximo Natal, fará dois anos que 
tomou nossa receita. Pois faz um ano e meio que retomou 
seu trabalho habitual. Engordou. Come. Bebe. Dorme. En-
fim, leva vida normal. Pena que antes de ingerir babosa, mel 
e destilado, no auge do entrevero, extirparam-lhe os testícu-
los, para alegria de um gato!, comemora, brincando. 

 
16.07. Uma dose pronta, para Irmã Cecília, paulina, vai 

a Turim, levada pelo Irmão César Branchi, lassalista. Acom-
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panharam-no também folhas suficientes para mais três fras-
cos. Que lhe façam bem... Uma senhora, de Ramallah, com o 
irmão de 38 anos, com câncer no cérebro, lera a receita no 
jornal árabe (até trouxe o recorte!). Veio certificar-se se a 
folha de babosa (trouxera amostra na bolsa) seria a verdadei-
ra. E era. Saiu estralejando o mocotó de felicidade. Seus 
passos tornaram-se leves. Queria, à força, que lhe prometes-
se, ou, mais ainda, lhe garantisse a cura. A cura pode 
acontecer, como aconteceu com tantos. Por que não com 
ele? Se cada um fizer sua parte!... 

 
18.07. Telefonema de Lucca, caso grave. Esclerose 

múltipla. O homem, ainda jovem, confinou-se a uma cadei-
ra-de-rodas. Nablus e Ramallah são as cidades que mais me 
procuram para obter a babosa. 

 
20.07. Telefonemas de Nazaré (Irmã da Visitação), 

Pádua, Áquila, Sicília e Como. 
 
21.07. Telefonemas de Nazaré, Pistóia, Milão, Como, 

Vicenza. Soube que, em Milão, há folhas de babosa importa-
das (donde?) e são vendidas para a finalidade de preparar 
nosso remédio. 

No telefonema de Nazaré, o incrível. O frasco será 
preparado em Israel e enviado a Bruxelas. De Bruxelas al-
guém o leva a Riga, sempre na tentativa de salvar alguém que 
sofre de câncer... 

 
22.07. A mãe, que trouxera o filho de dez anos, com 

câncer no cérebro, despachado do Hospital Hadassah, vol-
tou para saber o que fazer, após duas doses de babosa, mel e 
destilado, já que os exames de 29.04.94 apresentaram resul-
tados idênticos aos obtidos após terminar o segundo frasco. 

- Excelente o resultado!, disse-lhe. Agora é repetir o 
tratamento, porém, dobrando a dose. Toca-lhe sem dó, que 
seu filho está salvo. 
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23.07. De Varese, Norte da Itália, me telefona Loren-

zo di Caro que, na semana passada, me enviara U$ 62,00, 
feliz com os resultados obtidos em cima de sua mana, com 
câncer no rim esquerdo, além de apresentar sinais de anemia. 
Depois da segunda dose, subiu muito o ferro. 

Fernanda telefona dizendo que a mãe encontra-se nas 
últimas. Segue o tratamento no seu oitavo dia. Começou a 
vomitar um troço escuro, que não é sangue. 

- Ótimo sinal!, festejei. Isso significa que as toxinas en-
contraram as vias normais de excreção. 

- Não tem diarreia!, preocupou-se, porque é tempo 
que não vai aos pés. 

- Mas logo mais ela irá!, garanti-lhe. Dr. Mariano, que a 
visitou, constatou ser caso grave. É claro que é grave. 

 
24.07. Preparei sete doses, aproveitando o estoque de 

folhas que, ontem, busquei no Getsêmani. A família Proto-
papa, de Lecce, renova o convite para que lhe faça uma 
visita. Numa hora dessas vou deixar de me fazer de rogado... 
Telefonema da Sicília informa da viagem da família a Lour-
des e que fez orações por mim e por minha mãe, na gruta. 
Porém, o telefonema trazia no bojo uma segunda intenção, 
isto é, se a pessoa operada quatro vezes no intestino grosso 
e, agora, com fístula no local, poderia aplicar diretamente a 
babosa onde se manifesta o problema. 

- Claro que sim!, respondi. E expliquei, em detalhes, 
como proceder. Dispensável dizer que a pessoa está ou vai 
tomar a babosa. Nesse caso, a possibilidade de êxito é maior. 

Alemani levou duas doses e folhas para outras duas. 
Ficou no obrigado. Idem Irmã Concettina. Idem Pe. Vitório. 
Se obrigado der lucro... tô rico! 

 
25.07. No final da tarde, telefonema dum judeu que fa-

lava mal o inglês. Prometeu voltar assessorando-se de pessoa 
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que fale língua de gente! O assunto, sei, é babosa para curar 
câncer. 

Mas pitoresca foi a carta procedente de Reims, França, 
da Srta. Ivonne Henneguin. Manda fotografia de babosa, 
feita e buscada na Tunísia, com o intuito de salvar rapazinho 
de 14 anos em caso desesperador, filho de viúva de 42 anos. 
Quer esclarecimentos. Respondi-lhe por aerograma. 

Outra senhora francesa, voluntária em Ain Karen, 
chegou, pelas 10h, para obter o remédio a ser enviado, não 
sabia quando, para Haiti. Como não soubesse quando have-
ria portador e deveria fazer uma parada na França, optei pela 
explicação da fórmula, seus ingredientes e como tomar. 

 
26.07. Bonitas notícias chegam hoje da Jordânia. Se-

gundo duas senhoras procedentes daquele país em busca de 
remédio aqui, um homem, todo tomado de câncer, depois de 
ingerir uma dose de nossa receita, ficou curado de todo. As 
duas senhoras vieram identificar a planta, abundante no país, 
e levaram a fórmula, o que, diante de sua simplicidade, cada 
um pode preparar a receita em casa. 

Carta de Benevento agradece efeitos benéficos obtidos 
depois de tomar a babosa. Envia fotos de aloé vera e quer 
identificá-la.  

 
27.07. Irmã Gilberta, das Irmãs Mercedárias, que a 

06.02.94., chegara, preocupadíssima, com a sobrinha de 20 
anos, com esclerose múltipla, em cadeira-de-rodas, hoje veio, 
eufórica, agradecer se não a cura completa da moça, ao me-
nos festejar o fato de a doença ter regredido 
consideravelmente. A moça conseguiu voltar à sua vida 
normal, estudar, etc. Irmã Gilberta viaja em férias. Na sua 
volta, trará notícias mais precisas. 

 
28.07. De Dallas (USA), uma senhora escreve, pergun-

tando se nosso preparado com babosa, mel e destilado não 
curaria também diabete. Em resposta, dizemos que é a litera-
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tura americana que garante a cura de diabetes através do uso 
da babosa. O uso de nossa receita também confirma, na prá-
tica, a cura dos diabéticos. Não se trata de mágica, mas de 
base científica. 

Pe. Ignácio Peña, diretor de Terra Santa, prometeu-me 
que escreverá nota na sua revista bimestral, pedindo aos lei-
tores para que deixem Frei Romano mais sossegado. Sua 
preocupação baseia-se na avalanche de cartas e telefonemas 
procedentes dos quatro cantos do mundo em busca de in-
formações sobre o preparado que divulga.  

 
29.07. Finalmente, vi por escrito sclérosi a placche, a do-

ença de câncer que atinge a pessoa nos ossos, nos nervos, 
nos músculos. A medicina tradicional não tem solução. A 
vítima é enfiada na cadeira-de-rodas para o resto dos dias, 
levando-a, no fim, à imobilização total. 

Telefonemas de Novara, Cúneo, Sicília, Lisboa. Da 
Capital portuguesa, Cristina de Almeida, 28 anos, desespera-
da, diz-se com linfoma. 

Em Jericó, encontrei o tio de Frei Gervásio, também 
frade franciscano, com psoríase, doença que se manifesta 
por bolhas d’água pelo corpo, principalmente nos cotovelos, 
joelhos e nas curvas das mãos e dos pés, bolhas que, ao ar-
rebentarem, transformam-se em feridas, formando uma 
espécie de cascão quando ressecam. A doença causa dores, 
ardência e prurido. Determinei-me a tratar o paciente. Bom 
que ele se sujeita a tudo, desde que fique livre daquele infer-
ninho!... Busquei orientações no livro Farmácia da Natureza, 
de Ir. Maria Zatta, à p. 62, número 137. 

 
30.07. Às 08h, Maria Sesta, de Bari, me telefona, de-

sesperada. O marido, em metástase, com câncer no fígado e 
no reto, faz quimioterapia, mas a marcha do mal é inexorá-
vel. Como a mulher está só, indiquei-lhe o endereço do Dr. 
Mariano Spezia, Província de Lecce. Foi a saída encontrada 
para ajudar no caso. 
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Pelas 10h30min, surge Irmã Maria Paula, egípcia, com 
o irmão, que mora no Líbano, com câncer na garganta. Já foi 
operado, mas, depois de um mês, a situação piorou muito. 
Levou uma dose e folhas para segundo frasco e, sobretudo, 
tais folhas poderão ajudar a identificar a planta. 

De Monza, escreve Ângela Agostini. Pede informa-
ções sobre o araq e a babosa. Resposta fácil. Fiz na hora. 
Não quero mais acumular correspondência.  

 
31.07. De manhã, após missa na Comunidade das Ir-

mãs de Aida, com fervorilho, preparei dez doses de babosa. 
Uma, ainda morna, seguiu viagem para Trieste. Às 12 horas, 
telefonema de Pe. Vicenzo Yaniello. Pede esclarecimentos 
sobre o tratamento para moça de 18 anos, com leucemia, na 
região de Nápoles. 

 
01.08. Irmã Nunziatina diz que não é fácil dar conta de 

tantos telefonemas na minha ausência. Mais alguns atendi à 
noite. É assim. A minha realidade virou nisso... 

 
02.08. Hoje de manhã, após a missa, em francês, com 

as Irmãs Franciscanas de Maria, café na Comunidade, já que 
é Porciúncula. Irmã Míriam, felicíssima, porque seu sobrinho 
ainda está vivo e, segundo os médicos, a doença estacionou. 
De outro lado, os três outros companheiros que sofreram o 
mesmo tipo de operação, no Hospital Hadassah, foram pro 
saco! Se tivessem conhecido e provado nossa receita!... 

O porteiro me conta do menino de Nablus. Segundo 
os pais, o menino se alimenta bem, sente-se melhor, após 
esta primeira dose. 

Perguntam: 
- O que fazer agora? 
- Simples. Fazer exames. Se curou de todo, beleza! Se 

não curou, repetir a dose, sem dúvida.  
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Preparei remédio para anemia. Irmã Paula, uma bela 
negra de metro e oitenta, está anêmica. Como pode? Resolvi 
ajudá-la a sair dessa... 

 
03.08. Uma Irmã carmelita me garante que a entrevista 

na Terra Santa saiu publicada num jornal de Madagascar La 
Croix de Madagascar. E o pessoal está aplicando a fórmula 
naquelas paragens. Bonito! 

Duas doses para Milão e outra para Bréscia, com fo-
lhas para mais três doses. Conheciam as folhas. Mandei que 
se abastecessem na Itália, já que é abundante a babosa por lá. 
Recebi, de Irmã Dolores, fotocópia de polígrafo em árabe. 
Conta maravilhas produzidas pela semente de uma planta. 
Encomendei o óleo. Seria remédio para todos os males. Em 
árabe a planta chama-se isha. Trata-se de uma semente preta. 

 
04.08. As Irmãs Franciscanas de Maria esperam pelo 

café da manhã, após a missa, hora em que se sucedem as 
receitas. Sou fuzilado por mil perguntas. Assim, afio meu 
francês. Claro, tudo no mais lídimo francês! 

 
05.08. Alex, o amigo do aidético, me telefona, pedindo 

um segundo frasco. Diz que o paciente, depois da primeira 
dose, apresenta sensível melhora estomacal. Não fizeram 
novos exames, como havia pedido. Novos exames, só den-
tro de um mês. Eu queria ver os resultados. 

De Milão telefona Matilde Rocchi, 58 anos, com cân-
cer de mama. Como é fã dos dons da natureza, apesar dos 
muitos apelos e conselhos, resistiu a qualquer cirurgia e tra-
tamentos subsequentes. Decidiu-se pela babosa. Consumida 
a primeira dose, telefona. Eis a razão do telefonema. 

- E agora, o que fazer? 
Simples a resposta. Já sente prurido no nódulo do seio, 

bem como pequeno vermelhão. Provavelmente, preveni-a, 
sai um furúnculo. Se for o caso, dentro da normalidade! Ne-
nhum motivo para temer... 
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Uma senhora telefona de Novara. Tem o marido com 
câncer nos ossos. Desesperada! Passei-lhe o endereço de 
Erboresteria Sílvio Rossi – Corso Regina Margherita, 222 – To-
rino – Itália. 

Duas doses para Lucca. Outra para Mercatello Sul Me-
tauro (Pesaro), sempre acompanhadas de folhas em dose 
certa para identificar a planta e preparar em casa. 

Telefonema da Sardenha, ao meio-dia: menino de dois 
anos e meio não produz glóbulos vermelhos! 

 
06.08. O jeito é ir para a cozinha e transformar todo o 

estoque de mel e folhas em doses para pronto consumo. 
Preparei treze novos frascos. É tal a procura que não se po-
de ficar sem alguma reserva. 

Um guia judeu-brasileiro trouxe senhora portuguesa 
cujo filho está com câncer na garganta. Tenho certeza de que 
a babosa dará resposta. 

Telefonema de Alexandria (Piemonte). O marido diz 
que sua senhora, de 67 anos, está totalmente tomada (fígado, 
intestino). Faz quimioterapia há um ano. Pede o milagre, 
impossível para os homens. 

Irmã Carmela regressa de suas férias na Itália, feliz da 
vida com seu irmão, curado de câncer no fígado, embora 
tivesse estado em fase terminal. Mandou-me £ 100.00,00. 
Devo rezar uma missa em ação de graças, na Gruta. Uma 
sobrinha não consegue fazer mais outra coisa que preparar 
doses e mais doses de babosa, mel e destilado. Babosa, na 
região, existe em abundância. 

Bonitas são as histórias que se criam ou surgem nos 
bastidores. A chegada da babosa provocou briga entre a filha 
do doente, casada com médico, o qual, ciumento de sua ci-
ência, não queria deixar-lhe servir o remédio. Mas a filha 
bateu o pé: 

- O pai é meu pai. Assumo a responsabilidade sobre 
este remédio que vem da Terra Santa. Ninguém vai operar 
meu pai. Este remédio vai curar meu pai, sem precisar operá-
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lo. Depois da primeira dose ter terminado, o genro e mais 
um colega médico começaram a pedir o remédio milagroso que 
vem da Terra Santa... 

 
07.08. Uma menina, nas cercanias de Milão, com cân-

cer no cérebro, está reagindo bem, depois da primeira dose. 
Um casal de vizinhos veio buscar a segunda. 

Um casal alemão, ela com câncer no seio, provocou-
me. Entreguei-lhe um frasco, mais as folhas para uma se-
gunda dose. Ficou no obrigado. Cadê a decantada 
generosidade alemã? Mais tarde, soube que o marido é ára-
be... Curioso como a esposa perdeu as qualidades de sua 
raça!... 

Duas Irmãs do Carmelo de Haifa vieram procurar-me. 
Com a fórmula no bolso, indiquei-lhes que há farta matéria-
prima na sua região. Levaram apenas uma folha como amos-
tra. 

Uma moça – Diana – levou uma dose para a mãe du-
ma clarissa, na Itália, mais as folhas para uma eventual 
segunda dose. 

Um missionário italiano no Japão, natural de Vicenza, 
veio colher informações. Muito interessado. 

Imaginei – para meu sossego – fazer fotocópia das en-
trevistas dadas – saídas em italiano, espanhol, português, 
francês, árabe e deixar na Portaria, à disposição dos interes-
sados e, quem sabe? – uma muda de babosa, num vaso, para 
identificar a planta. Tal estratagema poderia criar condições 
para que preparassem o remédio em casa, sem precisar ser 
consultado para cada caso. 

 
08.08. O bispo de Eclésia (Sardenha), a 50 Kms de 

Cagliari, com mais 15 sacerdotes da diocese, veio em pere-
grinação à Terra Santa. Disse que o nome de Frei Romano 
Zago todos conhecem na ilha e, sobretudo, comentam a 
milagrosa fórmula... 
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Pelas 11h30min, telefona Latife, do Palace Hotel. Diz 
que os médicos do Hospital Hadassah agora prolongaram 
em três meses a vida do rapaz ao qual tinham dado 24 horas. 
E mais. O rapaz, jovem de 20 e poucos anos, com leucemia, 
foi declarado curadinho da silva pelos médicos, e isto que o 
moço havia tomado apenas uma dose...  

 
09.08. Recebi U$ 200,00, procedentes de Portugal, tra-

zidos pelo Pe. Frei Antônio Ferreira da Silva. Deu-me uma 
alfinetada: visitar Portugal antes de meu regresso ao Brasil. 
Puxa! Achou que seria uma honra para eles. 

Enviei dose dupla ao doente de AIDS, em Ramallah. 
Dizem que está muito melhor. 

 
10.08. Preparei oito doses para endereços diversos. 

Quero comprar uns quatro quilos de mel e aproveitar a ma-
ravilha de folhas que recebi de Dom Domingos, de Beit 
Gemal. Deixo tudo pronto para quando surgir a oportunida-
de, como o pedido do Pe. Rafael Radice, de Milão. 

 
11.08. Uma dose pronta e folhas para a França. Virão 

apanhar. Diz uma Irmã Franciscana do Coração Imaculado 
de Maria que ninguém é mais falado que Frei Romano pelo 
Egito afora. Brincando, naturalmente, disse que falam dele 
até no alto do minarete das mesquitas! 

Adriana telefona que sua mãe, com câncer no fígado e 
intestinos, depois duma primeira dose, segundo a ecografia, 
o tumor aumentou. Não teve dúvidas: aplicou-lhe dose du-
pla. Apesar do resultado dos exames parecer negativo, a 
senhora sente-se bem. Alimenta-se bem. Porém, apresenta o 
ventre inchado. Ainda não se verificaram sintomas de diar-
reia ou vômito ou prurido ou abscesso. Veremos as reações 
após a dose dupla. 

 
12.08. A senhora muçulmana, com filho de 19 anos, 

portador de leucemia, trouxe mel para duas doses. Está vi-
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brante, uma vez que os exames mostram que o remédio con-
seguiu travar o progresso do mal. A mulher quis abraçar o 
abuna (padre) milagroso! E começou a louvar Alá! Solidari-
zei-me com ela e afinei com sua ação de graças. 

 
13.08. Gente! Quantas pessoas me procuraram hoje! A 

muçulmana, mãe do rapaz com leucemia e despachado do 
Hospital Hadassah, voltou para pegar mais duas doses. Além 
do moço com leucemia, tem outro filho, esse com epilepsia. 
Receitei-lhe o suco dos 15 limões, começando de um para 
chegar aos 15 e voltando de 14 até 1. Em lugar, de açúcar, 
usar mel. 

Comprei seis quilos de mel. Paguei NSK$ 144,00. À 
tarde ou à noite, devo preparar diversas doses. Aos poucos, 
terei que sair de novo à caça de folhas. 

 
14.08. Hoje foram telefonemas de toda a Itália: Bene-

vento, Basilicata, Siracusa, Monza, Perugia, Trieste, além de 
Espanha e Portugal (Coimbra). Saíram três doses, através de 
Pe. Rafael Radice, de Milão, Comissário da Terra Santa. 

 
15.08. Telefonema de Frei Cristoforo, da Sicília, cujo 

pai está com câncer em dois lugares. Quis orientações de 
como preparar o remédio. Fez tudo muito bem até aqui. 
Basta continuar. 

Hoje me apresentaram o rapaz muçulmano despacha-
do do Hospital Hadassah, mas que está melhorando a olhos 
vistos com a babosa. Iam fazer exames no Hospital de Bet 
Jala e passaram por aqui. 

 
16.08. Entre 15h30min e 16h, visita de quatro portu-

gueses, liderados por Dona Palmira, enfermeira. Reputo 
como visita importante no sentido de se alinhavar a viagem 
de Portugal e falar pela TV e jornais, já que Palmira é relaci-
onada com a turma dos meios de comunicação. Vamos ver 
em que vai dar... 
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Grande alegria esteve reservada hoje para mim: o me-
nino de dez anos, com câncer no cérebro, tendo um lado 
todo paralisado, reassumiu os movimentos. Come e dorme. 
Os pais consideram-no em franco progresso, em recupera-
ção. 

Três cartas narrando casos extremos. Recorrem à ba-
bosa como única tábua de salvação. Pena que perderam 
tanto tempo! Menos mal que agora estão tentando! 

 
17.08. Devo encontrar-me em casa a partir da 09h, 

porque virá Pe. Raimundo, ex-comissário da Terra Santa e, 
hoje, Provincial da Província à qual pertence Pe. Carlos, o 
famoso pároco, dado como perdido e até sacramentado fora, 
e que há mais de ano, retomou suas atividades paroquiais. 

Igualmente, um Irmão que, segundo os médicos, deve-
ria morrer no último Natal (não passaria!), continua vivo... 

Chegarão Ana, Vânia, Giovanna e Antonieta, proce-
dentes de Castellana, Bari, com Frei Pio, confrade de 
Província de Pe. Lauriola. Frei Pio afirmou que uma Irmã 
beneditina contemplativa, de mais de 90 anos, com câncer 
generalizado, foi curada de todo, tomando nossa receita. A 
sua Abadessa vibra com a cura que se deve aos freis franciscanos. 

À tardinha, Irmã Míriam me trouxe a tradução do xe-
rox, em árabe, que fala da semente negra, segundo os 
muçulmanos, remédio para todos os males. Os árabes são 
sempre muito parcimoniosos em passar adiante informações 
a respeito de receitas. Tem-se impressão que, se transmitem 
o segredo, tornam-se mais pobres... 

 
18.08. O Pe. Provincial de Valência não pôde vir on-

tem, mas deixou para hoje de manhã a sua visita. Levou uma 
dose, mas levou-a como se se tratasse de uma relíquia... Fil-
mou tudo, inclusive plantas de babosa, com certeza, para 
mostrar a Frei Carlos. 

Em seguida, Liliana, de Turim, guia de peregrinos há 
15 anos, veio esclarecer dúvidas. Diz ter aplicado a babosa 
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numa senhora, em sua cidade, com câncer de mama. Os mé-
dicos previam extirpar-lhe os seios. A paciente curou-se. Os 
seios, duros como pedra antes do remédio, retomaram seu 
estado normal, após a primeira dose.  

 
19.08. Comprei sete quilos de mel. Previno-me para 

quando houver folhas. Uma dose viajou para Senegal e de lá 
para a França. Sete doses seguiram para Turim, com os sale-
sianos, em troca duma estrela. Com essa remessa e a partida 
para Senegal, foram-se quatro quilos de mel na base do obri-
gado. Espero que o remédio produza os devidos efeitos. 

 
20.08. Encontrei Dom Franco na praça. No grupo, 

uma médica, que aplica a babosa com êxito, optou pela al-
ternativa, em seu consultório. 

De repente, só na Itália, devem ser uns dez os médicos 
que aplicam a babosa e com convicção. 

O rapaz de Jerusalém, com leucemia, depois de termi-
nada a segunda dose, está completamente curado. O moço 
do câncer no cérebro, que os médicos do Hospital Hadassah 
disseram que podia ser jogado no lixo, dando-lhe 24 horas 
de vida, há dois meses depois de ingerida a segunda dose, 
anda por tudo sozinho. Palavras dela, Latife. 

 
21.08. Às 19h, na Porta Nova, Jerusalém, encontro-me 

com rapaz de 24 anos. Levou uma dose e folhas para a pró-
xima. Preparei sete doses para Turim. Um salesiano 
encarregou-se de levar o fardo. Nem obrigado. Ontem chegou 
a estrela de 14 pontas, artesanato. Valeu o mel! 

O rapaz da dose de babosa, entregue à Porta Nova, 
deu U$ 100,00. Além da dose, levou foto do pé de babosa, 
vinda da Tunísia, via França. 

Há grande volume de telefonemas procedentes de 
Novara. Normalmente, apresentam problemas com as folhas 
de babosa. Endereço-os a Sílvio Rossi. É mais próximo dali. 
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22.08. Telefonema de Como, de Ernesto Meola, 55 
anos, com câncer no cérebro e sua esposa Mariângela. Dra-
ma! Mas depois de três doses, conseguiu travar o progresso 
do mal. 

Ainda Novara, Portugal, Leiria. Roseta, de Novara, es-
tá feliz, porque, depois de três doses, conseguiu travar o 
progresso do mal. Aconselhei-lhe dose dupla. Pretende vir à 
Terra Santa. Filhos casados. O marido, separado, vive com 
outra. Compreende-se o câncer! 

 
23.08. Roseta, de Novara, voltou a telefonar para tran-

quilizar-me: conseguiu uma dose, já preparada, com Sílvio 
Rossi, mas achou que fosse reduzida a quantidade de mel. 

- Com garrafa e tudo, disse, não passa de 550 gramas. 
Mas ela tem uma planta desenvolvida em casa, vinda do 
Monte Tabor. Foi fácil dar-lhe as orientações. 

- Tive que despedir, de mãos vazias, dois caras de Luc-
ca que tinham vindo buscar o frasco para Irmã Clarisse. Mas, 
se nem folhas eu tenho!... Entenderam. 

- Protopapa telefonou. Fez amizade com Dr. Mariano. 
Pede mais doses. Vou tentar sondar Dom Giuseppe hóspede 
nosso, há vinte dias. 

 
24.08. Recebo carta de San Sebastian, Espanha. A Sra. 

Mônica, operada de um seio e nódulos malignos na cicatriz, 
recorre à babosa. Com fé. 

O rapaz muçulmano, com leucemia, e o menino, de 
Beth Saour (câncer no cérebro), do Campo dos Pastores, 
melhoram sempre mais. 

Atendo outro caso de AIDS. Não ofereci esperanças 
ou garantias, mas me disponho a preparar sua dose, claro... 

Conceição Rosário, de Portugal, a quem escrevi, on-
tem, enviando foto do pé de babosa, vinda da Tunísia, 
pretende, segundo me garantiu hoje de manhã, pelo telefone, 
de formar grupo de pessoas para atender doentes acometi-
dos de câncer, tratando-os com nossa fórmula. Boa ideia! 
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Silvana Rivuira, da região do Piemonte, Cúneo, apre-
senta um hospital de doenças. O endereço para resolver os 
problemas foi Sílvio Rossi. 

Maria Mara Grassi – Via Mamorra, 11 – 42030 – Via-
no (RE) – Itália – Tel. 0522 – 988511, através de Dom 
Giuseppe Dossetti, levou três doses, duas fotos de babosa, 
uma para Madre Clara, superiora do Mosteiro das Clarissas 
de Lagrimone (Parma). Deixou U$ 150,00. Há tantos que 
ficam só no obrigado. Esta compensou... 

 
25.08. Carta gostosa veio de Don Antônio Piazza, pá-

roco de Burrago di Molgora (Milão), a quem entregara folhas 
de babosa para preparar a receita. Aplicado o remédio numa 
criança, com câncer, obteve notáveis melhoras... Irmã Adri-
ana e Irmã Fides, de Cremisan, salesianas, contaram 
maravilhas de curas obtidas com a babosa junto a seus pa-
rentes e amigos de Bréscia. Pedem que prepare o remédio 
para uma sua coirmã, do Líbano, com câncer no reto, à qual 
os médicos não deram mais de três semanas de vida. 

Interessante que aquele pessoal de Bréscia, emociona-
do ante tantas curas obtidas e com tão barato tratamento, 
pretende enviar tal matéria para Famiglia Cristiana. É preciso 
que mais gente conheça método tão simples, tão econômico 
e tão eficaz! Parece que agora a carroça desce morro abaixo, 
sem precisar de bois. Ou seja, a coisa vai por si... 

 
26.08. Chegou um casal da Bélgica e outro de Milão. 

Queriam doses. Levaram uma folha e uma foto da planta. E 
foram-se, agradecidos. 

Se a gente tivesse plantados alguns hectares com ba-
bosa, não seria demais. 

Palermo, Bolonha e Turim foram as cidades da Itália 
donde vieram telefonemas. Sempre com problemas! 

Irmã Muna, quem dela ainda se lembra?, a religiosa de 
São José, verdadeiramente curada de câncer de ovário (extir-
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pado) e depois no útero, vive numa euforia!... Completamen-
te curada! Bendito seja Deus! 

 
27.08. Irmã Muna me telefona, convidando-me a ir até 

sua casa, na Porta de Jafa, levar o mel e as folhas, a fim de 
ensiná-la, bem como às suas coirmãs, a preparar o remédio 
de babosa. Quanto ao famoso câncer de ovário e útero, já 
era. Obrigado, babosa! 

Soube que Irmã Frida, das Josefinas, é a nova Provin-
cial desta parte do Cisjordânia. São 40 irmãs sob sua 
jurisdição. Irmã Frida e Irmã Glória acreditam muito nos 
remédios naturais que preparo. Também a mãe delas foi pra-
ticamente tirada da cadeira-de-rodas e devolvida ao seu 
normal. 

As Irmãs da cozinha pedem para buscar babosa em 
Ain Karem amanhã: folhas e mudas. 

O Pe. Delalande continua debochando toda vez que 
sou chamado ao telefone. Parece que anda com dor de cotovelo 
pelo estrondoso efeito produzido pela entrevista mundo 
afora. Nem que tivesse havido apenas uma cura já era moti-
vo de se perguntar pelo milagre. Ele continua arrotando que 
não acredita. Mas... quem é ele para modificar os fatos? E 
contra fatos não há argumentos! 

 
28.08. O arcebispo de Materra – Sul da Itália, levou 

cinco doses prontas, além de diversas mudas que pegou jun-
to à igreja de Santana. Este ao menos fez algo, mexeu-se. Há 
pessoas que não dão um passo, não sujam um dedo, querem 
tudo prontinho, mastigado... 

À tarde, de Kombi, com as Irmãs da cozinha e Pe. Vi-
tório, fui até Ain Karen para buscar babosa, oferecida por 
Frei Matias à Irmã Nunziatina. Voltamos com uma carga 
como nunca. Preparei duas maladas. Tal conteúdo seguirá, 
amanhã, para Poggio Caiano, nos arredores de Florença, 
onde as Irmãs Franciscanas Mínimas do Sagrado Coração de 
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Jesus, diante de diversos elementos de seu Instituto, que fo-
ram curados, acreditam e apostam na planta. 

 
29.08. Queimou-se, mais uma vez, o motor do liquidi-

ficador. Pena! Eu havia programado preparar umas dez 
doses, exatamente aproveitando as folhas que trouxera on-
tem. 

Hoje de manhã, após a missa, a Irmã Frida, a nova 
Provincial das Josefinas, comunicou-me que Irmã Muna en-
viou-me duas mudas de babosa, com folhas. Vieram de 
Ramallah. 

Sílvio Rossi telefona. Grande euforia com as curas de 
câncer obtidas através da babosa, mas também através do 
pau-pereira e angico, uma dobradinha poderosa, segundo 
dados de suas pesquisas. 

O mesmo Sílvio pretende que eu me constitua em filial 
sua ou posto avançado, aqui no Oriente Médio, com depósi-
to de gotas, alternativa para curar o câncer. Em princípio, 
sim, mas não sei se darei conta diante de meus compromis-
sos. O problema é tempo. 

 
30.08. Localizei a dona de dez doses que preparei para 

Pe. Mário Prodera, salesiano. Diz ela que Pe. Mário está com 
o dinheiro no bolso. 

Escrevi para a família Galmacci, de Roma, cujo pai 
(marido) está com câncer nos ossos e na próstata, já em me-
tástase. Sua carta demorou 45 dias para chegar em Belém. 

Recebi carta de Haifa, duma carmelita com câncer na 
língua e com um primo, na Itália, com câncer no fígado, in 
extremis. Quer a cópia do artigo, em italiano, para enviar à 
família, na Itália. Mas, caramba! Tem que atacar já! Está lu-
tando contra o relógio... 

Maria Paula, dos arredores de Gênova, com o marido, 
de 32 anos, todo tomado de câncer, comprou folhas, mas 
não são as legais. Como é urgente, indiquei-lhe Turim. 
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Irmã Adriana, superiora no Cremisan, sondou-me so-
bre a quimioterapia para uma sua coirmã, na Síria, já em 
metástase, câncer nos intestinos. Claro que desaconselhei-a. 
Faça, primeiro, a receita de babosa, mel e destilado. De re-
pente, leva a quimioterapia de balãozinho... 

 
31.08. Preparei 13 doses que ficam em ambiente fres-

co, esperando eventuais pedidos. Logo cedo, despachei 
mudas e folhas para três pessoas de Bréscia e duas de Milão. 

Telefonema de Turim. Rose, menina de cinco anos, 
com o rosto todo carcomido pelo câncer, inclusive teve um 
olho devorado, e um menino de nove anos, também muito 
mal pegado... 

Sílvio Rossi promete fazer-me uma visita de 17 a 20 de 
setembro. Garante trazer o famoso Prof. Maurizio Grandi, 
de fama internacional, professor de Oncologia em Roma e 
na Suíça. Quer estabelecer contato com Institutos que tratam 
câncer e AIDS. 

 
01.09. O telefone de Pe. Miguel, da Itália, o que se 

dispusera a editar meu livro, é 0039.092181136. Nesta altura, 
o livro estaria maduro para uma publicação em todas as lín-
guas em que saiu a reportagem. 

Casualmente, atendi o telefone. Era o Pe. Custódio à 
cata do pároco. Batemos um ligeiro papo, aproveitando a 
carona. Concordou com minha ideia de editar o livrinho 
sobre a cura do câncer pela babosa, aproveitando sempre o 
mesmo material gráfico e fotográfico nas diversas línguas em 
que for impresso, a fim de baratear o custo. Disse-lhe que a 
matéria está madura. No ponto. Referiu-se do quanto são 
importunados ao telefone sobre a matéria. E eu, não? 

 
02.09. Logo após a missa, apresentou-se Irmã Míriam, 

com problemas no couro cabeludo. Dei-lhe, além da babosa, 
que já aplicava, um galho de maravilha para fazer pomada, 
além de azeite de oliva. 
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Irmã Tarcísia, superiora do Instituto Efeta, narrou as 
maravilhas ou milagres operados através da babosa, restrin-
gindo-se apenas a benefícios obtidos por coirmãs. Câncer de 
mama, câncer de útero é fichinha, segundo expressão da dita 
freira. Disse que, na Itália, a babosa entrou de rolo compres-
sor: todo mundo recorre a ela. 

 
04.09. Às 15h45min, aproximadamente, telefonema 

procedente de Lyon, França. Relata câncer de próstata. Indi-
quei, ante a ameaça de virem buscar o remédio em Belém, 
Turim, Sílvio Rossi, isto é, folhas de babosa e as gotas, como 
alternativa. 

 
05.09. Pelas 08h, telefonema da Itália. Como me en-

contrasse rezando missa em francês (coube-me a semana por 
escalação) nas Irmãs de São José, responderam que telefo-
nasse mais tarde. 

Fiz entrega duma dose da receita a Frei Antônio, um 
vêneto procedente de Vicenza, com problemas de fígado. A 
babosa dará jeito na víscera. 

Telefonema de Foggia e Benevento, ambos da Itália. 
Várias cartas: Brasil, Portugal, França, Itália. 

 
06.09. Já às 15h, começaram os telefonemas. Frei Aldo 

saiu furioso porque não lhe arrumei duas ou três maladas de 
folhas de babosa... Há gente que precisa levar tudo pronto, 
mastigadinho! 

Foram vários telefonemas. Um, de Turim, de Zia Tat-
ta, Bianco de sobrenome; está com sobrinho em metástase... 

Irmã Helena, carmelita, de Haifa, voltou às receitas. 
Duas horas de explicações. Encheu duas folhas com notas. 

 
07.09. Irmã Helena, ontem, me contava que na Índia 

há uma planta ou árvore que cura todos (sic!) os males. Pois 
os grandes da Medicina e Farmácia mandaram queimar os 
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campos onde ela proliferava, mais ou menos, como faz a 
Polícia com as plantações de maconha... 

 
08.09. Telefonema da Ligúria. Bruna, com problemas 

de descontrole dos glóbulos do sangue; indiquei-lhe a babo-
sa. Bruna mora em Milão. Passará por Turim, com objetivo 
de abastecer-se de folhas da dita planta. 

 
09.09. Telefonema de Livorno. Dionísia, com cunhado 

nas últimas: câncer no pulmão (tiraram uma parte) e fígado. 
Chorava que chorava. Emoção. Preocupação. Esperança. 
Desconfiança. Um mundo de sentimentos diversos. Não 
posso manter-me frio. Cada caso é um drama. Sinto-me im-
potente diante do tamanho do problema. Quero fazer o que 
posso. Pena que nem sempre dá certo. 

Telefonema de Cerri, Sardenha. Irmã com câncer na 
língua e na garganta. Já não se alimenta. Caso muito grave. 
Muita dor. 

No final do dia, telefonema de Novara. Há perspectiva 
de melhoras. 

 
10.09. Meti-me a responder cartas: San Sebastian, New 

York, La Spezia, etc. Preciso manter em dia a correspondên-
cia, no momento, um pouco atrasada. No fim-de-semana, se 
nada de especial sobrevier, quero responder as cartas de 
França e do Canadá, em francês, claro. Há apenas uma para 
Barcelona. Aí ficarei atualizado 100%. E então será manter-
me atualizado, em dia. O tema é fácil: quase sempre o mes-
mo. 

 
11.09. Preparei cinco doses da receita. Duas foram pa-

ra as Irmãs Bianca e Esterina. Claro que meu rico quilinho 
de mel ficou no obrigado. 

Três telefonemas: Irmã Cecília e Vitória, da região vê-
neta, e Alba, da Sardenha, todas elas portadoras de câncer, 
senão pessoalmente, algum familiar está infectado com o 
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mal. O caso de Vitória é mais sério: além dos males que seu 
ex-marido lhe inflige, apelando até para a magia negra, está 
com câncer no seio e na aorta. É dose! 

 
12.09. Tenho recebido diversas pessoas, sempre pro-

cedentes da Itália, para explicações sobre o remédio à base 
de babosa, mel e destilado. Um trio quis levar para Novara 
uma dose pronta. Acrescentei seis folhas, mais uma a duas 
doses. 

Irmã Muna, que me convidara à sua casa para apren-
der a preparar o remédio, me garante Pe. Rafael, seu amigo, 
que os exames, feitos no Hospital Hadassah, saíram 100%. 
Ela sempre antecede os exames com dose, no capricho. Daí 
o ótimo resultado nos exames, para estupefação dos médicos 
responsáveis pelo setor. 

 
13.09. Contribuí, com dinheiro do Seminário, para res-

taurar os dentes de uma de nossas auxiliares da cozinha: 
NKS 600,00: mais ou menos 200 dólares. Esta mulher, de 
apenas 27 anos, foi casar com um homem de 64. Fincou-lhe 
três filhas, e voltou a morar com a primeira mulher, com a 
qual tivera outros filhos. Como se vê, mulher serve para bo-
tar filhos no mundo. O resto? Bem. Sem comentários. Esta 
jovem tinha apenas 20 anos quando resolveu embarcar em 
tal canoa furada, estragando sua vida. Ah! Outro detalhe: o 
velho raptou-lhe as meninas. À mãe nem é permitido vê-las, 
a não ser, às escondidas, no Colégio de freiras onde a fera as 
internou. Cada história!... 

Escrevi a Caline, uma jornalista canadense que pediu 
mais detalhes sobre a babosa. Talvez venha a ser matéria 
para jornal do lugar onde trabalha. Daí que botei todo o ca-
pricho! 

Telefonemas de Turim, Sicília e consultas de Ramallah 
e Belém. Difícil quando os pacientes são árabes e os intér-
pretes conhecem pouco o italiano ou qualquer outra língua 
acessível. 
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O Comissário da Terra Santa em Assis levou quatro 
doses, sem o mel. 

 
14.09. Sensacional o telefonema de Ida Cancian! Seu 

cunhado Bergantin, de Lido, Veneza, casado com Silvana, 
irmã de Ida, foi curado de câncer no cérebro. Pois o casal 
pretende me fazer uma visita no próximo mês de outubro. 
Tudo bem. O que é fora do normal é que farão o trajeto de 
carro. Embarcam o carro no navio, em Gênova ou Livorno, 
e desembarcam no porto de Haifa! Só para ver Frei Romano 
e agradecer-lhe o milagre da cura!... Acho muita mão-de-obra! 

 
15.09. Ontem preparei quatro doses, uma para Frei 

Miguel. Preparei, outrossim, uma boa porção de shampoo, 
palmolive X babosa, 50% cada. Ficou bom. Filtrei duas ve-
zes. O bagaço, claro, aproveitei. 

Telefonema de Novara. Uma senhora, com problemas 
no trigêmio, reumatismo e artrite, pergunta se poderia tomar 
a babosa. Para os dois últimos casos, sim; para o trigêmio, 
aconselhei-lhe acupuntura (eu, hein, aconselhando: metido!). 
Diz a senhora essa haver uma onda prá cima de Frei Roma-
no em sua cidade que nem posso imaginar! Me querem lá. 
Me querem conhecer. Ou virão para cá!, garantiu-me... 

 
16.09. Telefonema de Livorno. Giovanna está amea-

çada de ficar viúva. O marido, com câncer no pulmão, 
operado, agora teve atingido o fígado. Apenas 38 anos. Se 
curar, prometeu visitar-me... 

Telefonema de Toulouse. Uma senhora, devido à sua 
forte miopia, tem hemorragias frequentes. Queria aplicar a 
babosa como se tivesse câncer. Ficou abalada quando lhe 
aconselhei o líquido em conta-gotas: moer a folha e coar. 
Aplicar uma gota em cada olho, quatro a cinco vezes ao dia. 
Ficou pasma quando lhe disse que, numa semana, estaria 
curada! Manter-me-á informado. 
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17.09. Telefonema do Norte da França, onde a babosa 
não vinga, por causa do frio, avisa-me que alguém virá bus-
car doses prontas e folhas, no final de setembro. 

Pe. Frederico Mans, escritor e professor na Flagelação, 
garante que minha entrevista fez furores na sua França. 

Uma dose, com algumas folhas, para Valtorta, servin-
do Frei Silvano como portador. 

 
18.09. Como de costume, aos domingos, missa na 

Comunidade das Irmãs de Aida. Pequeno sermão. Mas eis o 
destaque: Sílvio Rossi e o Prof. Maurizio Grandi, presentes 
na assembleia, participaram da missa e comungaram. Bonito 
ver gente de tanta fé! Não são apenas cientistas. 

Telefonema à Irmã Emanuela, de Haifa, a fim de esta-
belecer contato com meus dois hóspedes. O médico 
procurado anda na Espanha. Nada feito. Pena! 

 
19.09. Outro telefonema a Haifa. Contactar a Irmã 

Emanuela para localizar o segundo oncólogo mais importan-
te daquele hospital. Em vão. Estava envolvido em festejos 
de sua religião naquele fim-de-semana. 

Comprei seis quilos de mel. As folhas estocadas não 
podem ficar velhas; é preciso aproveitá-las antes que se dete-
riorem. 

Telefonema de Paris. A senhora é portadora de câncer 
de mama, há cinco anos. Não aceitou nem operação nem 
quimioterapia nem radioterapia. Como de praxe, o mal avan-
ça... Pede a babosa. Enderecei-a a Turim, com o conselho 
das gotas. No final da conversa, botei a boca no trombone: 
desafiei-a a que estabelecesse contacto com François Mitte-
rand. Acrescentei que há babosa para ele também... 

 
20.09. Telefonemas da França, da Sicília, Catânia, e 

Turim. O francês chega quinta-feira. 
Já são três noites que, depois de jantar, transcorremos 

hora e meia a duas com nossos dois amigos Sílvio Rossi e 
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Maurizio Grandi. O assunto sempre foi babosa, agora acres-
cido dos milagres do angico e do pau-pereira. Assumi um tipo 
de entreposto dos dois tipos de gotas. Incomoda. Recebi 
várias doses. Aplicarei nos primeiros pacientes que toparem. 
Doentes de AIDS o pároco não conhece em sua paróquia. 
Se houvesse... 

 
21.09. Pelas 10h, partiram os dois pesquisadores rumo 

a Jerusalém e, à tarde, Tel Aviv. Agradeceram muito os da-
dos recebidos. Disseram que sua viagem a Belém foi 
altamente compensadora. Ficou alinhavado um Congresso 
Mundial de Oncologia, em Belém, no santuário do santo... 

 
22.09. Às 11h, telefonema de Paris. Jeanne, com cân-

cer no seio, há cinco anos, queria vir a Belém. Enderecei-a a 
Sílvio Rossi e/ou a Maurizio Grandi, Turim. Prometeu levar 
toda a documentação aos interessados, em Turim. 

Dose para Elisabetta, di Latte, Bari, levando uma folha 
como amostra. 

 
23.09. À tarde, desloquei-me até as Irmãs de Aida para 

aplicar o pó contra a asma em Irmã Salvatorina. Que “geme-
ção” o pulmão daquela freira, gente!... 

Telefonemas de Bari, de Maria Tantoi, de Colônia e 
Paris. Três doses para Paris valeram-me 200 dólares. Alguns 
contribuem, outros, não. De qualquer maneira, com tais en-
tradas, consigo equilibrar a balança. 

 
24.09. Às 10h45min, Irmã Carmela me chama. Sua so-

brinha, casada com médico, vibra com a estupenda 
recuperação de seu pai com câncer no fígado. Aconselhei o 
pai a ir a Turim para buscar as gotas e consultar Maurizio 
Grandi. Foi como matar dois coelhos numa cajadada: ele 
trará as gotas milagrosas para si e para uma amiga, jovem de 
24 anos, igualmente, com câncer, caso grave. Pedi que levas-
se a documentação.  
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27.09. Telefonema de Foligno. Câncer nos ossos. 

Grande preocupação. Caso grave. 
Telefonema de Nápoles. Caso desesperador para Enzo 

Barbieri, sete anos, leucemia, em fase final; nem suporta o 
transplante. Enzo tomou dose reforçada de babosa (duas 
colheres por vez). Aliviaram-se as dores. Reage bem. Reali-
zados os exames, constatou-se que subiram os glóbulos para 
o normal, porém, os brancos não acompanharam. Termina-
da a primeira dose, voltaram as dores. Desespero: tocam-lhe 
válium, cortisona, etc. Por iniciativa da família, na dose se-
guinte, tracaram-lhe três colheres cada vez. Começaram 
quinta-feira. Quando foi domingo, tinham cessado as dores, 
tanto assim que dispensaram-se os sedativos. Aconselhei-os 
às terapias cabíveis. Ante os bons resultados, não pedi que 
reduzissem a dose de três colheres, já que a iniciativa tomada 
fora da família, arcando ela com as consequências. 

 
28.09. Há mais um médico interessado em nosso pre-

parado com babosa. É italiano. Mais um médico 
desacorçoado com os resultados da Medicina oficial. 

Anna Venezia, de Cagliari, telefona, pedindo mil in-
formações. Pessoa operada no útero teve o câncer passado 
para o pulmão. Indiquei, além de babosa, Turim, já que dis-
põe de respeitável corpo médico. 

Telefonema de Catânia. Maria, com o marido que pre-
cisa de milagre para sair dessa... 

Telefonema de Ernestina, com sua Lorenza, que vai de 
mal a pior, apesar de dobrar a dose de babosa. Acenei para a 
possibilidade de Turim. Ernestina, com Lorenza, mora nos 
arredores de Como, mais próxima de Milão. 

Telefonema de Catânia. Menino de quatro anos com 
câncer no cérebro. Menos mal que começaram a aplicar a 
babosa, há quatro dias. Havia alguma curiosidade sobre o 
tratamento. Prometeram-me retorno após terminar a primei-
ra dose. 
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Telefonema dos arredores de Turim: Giovanni Gari-
glio. Pedi que se dirigisse a Sílvio Rossi e Maurizio Grandi, 
com as fichas que possui em ordem. Está tomando nossa 
receita. 

 
29.09. Envio, via fax, mais uma lista, com nome e en-

dereço de pessoas que obtiveram resultado tratando-se com 
nossa receita. São mais dez nomes que levarão sua documen-
tação a Sílvio Rossi e Maurizio Grandi. 

 
30.09. Finalmente consigo nome, endereço e telefone 

do mano de Irmã Carmela. Segundo as análises, o mal ainda 
não foi vencido, mas o paciente leva vida normal, inclusive 
trabalhando. 

Giuseppe Sposito, de Nápoles, procura as folhas para 
tratar-se do câncer. 

Escrevi a Carlos Alberto Berioli, jornalista, de Spoleto. 
Promete tratar seu câncer de pulmão e, no início de outubro, 
publicar a receita. Quis (e enviei) fotos para, com elas, identi-
ficar a planta. 

 
01.10. Já estou com mais duas páginas de relatório de 

nomes para Sílvio Rossi e Maurizio Grandi. Desse jeito vou 
embuchá-los de informações. 

José Ashboun vem me procurar a fim de preparar-lhe 
o remédio contra o câncer. É para alguém da família (senho-
ra) que dele precisa. Vou exigir a ficha médica. Como custa 
conseguir ficha médica! Depois de algumas doses ingeridas, 
o recurso, se não houver resultado positivo, será apelar para 
as gotas. 

O telefonema de Lori, de Milão, às 22h30min, para 
saber algo mais para seu amigo Vitório Cecon, portador de 
tumor, operado, agora em metástase. Bah! Pois o homem, 
terminada a primeira dose, já voltou ao trabalho. Pedi o dos-
sier e dei o fax de Maurizio Grandi. Prometeu agir. 
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02.10. De Cagliari, telefonema de Maria Laura Marti-
nez. Sua mãe, Francesca Carruccio, 66 anos, com a previsão 
de não mais de um mês de vida, câncer nas vias biliares. En-
dereço de Maria Laura: Via Piras, 9 – 09454 – Quartu Santa 
Elena – Tel.: 070.825321. 

 
03.10. Frei Armando Pierucci, virtuose do órgão, pede-

me colaboração para a revista Terra Santa. Sugere o tema 
Plantas Medicinais da Terra Santa. 

Maria Heibi telefona. Diz que seu filho, com leucemia, 
há dois anos, apresenta-se com se estivesse completamente 
curado. Vai à escola, brinca, anda de bicicleta, come e dor-
me, como toda criança de sua idade. 

Pe. Ibraim conseguiu (uf!) a ficha de uma paciente 
com câncer de mama. Operada, recaiu. Enviá-la-ei a Turim. 
Trata-se de prova documentada. 

Seguiram mais duas páginas com nomes, endereços e 
pequenas informações sobre pacientes. Espero que tais da-
dos possam ajudar aqueles profissionais a formar um juízo 
crítico sobre o assunto. Se Sílvio Rossi e Maurizio Grandi 
forem pessoas sérias... 

 
04.10. Saiu, em Tierra Santa, de setembro-outubro, à p. 

239, uma nota da Redação na qual a revista pede desculpas 
por não poder responder à avalanche de cartas que chegam, 
pedindo explicações complementares, onde encontrar a 
planta, etc. 

O número da mesma revista, em língua francesa, por 
sua vez, resumiu as cartas e forneceu os sete pontos explica-
tivos principais. 

 
05.10. A Irmã Maria Ubaldina Ganzu trabalha no Ins-

tituto Regina Elena, em Roma. Dizem que a sarda realiza 
muitos milagres com a babosa. Beleza, Irmã! Continue. Seu 
endereço é: Viale Regina Elena, 295b – 00161 – Roma – 
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Italia – Tel.: 06.490945 (das Irmãs) ou o centralino do Hospi-
tal: 49851. 

 
06.10. Às 09h, Dom Leandro Ceci – Tel.: 9567328 (ou 

Convento di San Francesco di Bellegra, entre Tivoli e Subia-
co, dos Frades Menores, cujo telefone é 9565291) exaltou-
me até as nuvens. Verdadeiramente, considera-me o benfeitor 
da humanidade, tendo registrado, na região do Lácio, diversas 
curas através da babosa. Convite seguro e – no papo! – se 
passar por Roma. Aí valeria a pena passar uns dias e visitar 
as pessoas beneficiadas. Diz que terei recepção de herói. 
Muito interessado, curioso, no bem sentido. Disse ser envia-
do por médicos interessados. Despacharei seu endereço a 
Sílvio Rossi e Maurizio Grandi. 

 
07.10. Às 24h30min, telefonema de Barcelona. Frei 

Sérgio atendeu. Não me chamou. Disse à pessoa telefonar 
amanhã, a partir das 08h. Vai ver que estaremos na missa da 
Gruta. Pois a pessoa telefonou. Primeiro, uma senhora con-
versando em espanhol. Em seguida, entra o filho na linha, 
querendo treinar seu italiano. Trata-se da família Antero Lo-
sano, de Barcelona, cujo telefone é 0034 33497347. Dizem-
se meus hospedeiros, fazendo questão cerrada de sê-lo. 

Preparei hoje umas 15 doses, até terminar com meu 
estoque de folhas. 

Telefonema de médica da Sicília. Não conseguiram 
mais nada com a pessoa doente. Então, pelo telefone, pude 
transmitir as dicas, torcendo para que se opere o milagre. In-
crível! Todos pedem o milagre... 

Telefonema de entre Turim e Milão. Caso desespera-
dor. É sempre o que sobra para mim... 

 
08.10. Telefonema de Matera, região de Bari. Com 

quatro doses de babosa, o homem conseguiu aprumar o fí-
gado; falta o pulmão. Espera chegar lá. Disse que vai apelar 
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para as gotas. Não esquecer que o homem, há tempo, entra-
ra em metástase... 

 
09.10. Bonita a visita do Pe. Bonet, de Nantes, França! 

Há dois anos não se alimentava direito. Câncer nos ossos. 
Depois de ingerir a babosa, o homem está corado, faz o guia 
de peregrinos. No mais, leva vida normal. Prá ver como 
agradecia: 

- O que o senhor fez para a América Latina agora está 
fazendo chegar ao resto do mundo! Deixou 50 shekels. 
Prometeu todo o seu dossier. E preveniu-me que é bem vo-
lumoso. 

 
10.10. Soube, através do Pe. Peña, que o Pe. Antônio 

da Silva está com um artigo pronto para a revista Terra Santa, 
tendo, como título, o seguinte: Frei Romano e seus Milagres! 
Acho brabo! Esses portugueses... 

Recebi uma garrafa de grappa (para as receitas), proce-
dente de Bassano del Grappa, trazida por Frei Pio, de 
Castellana. 

Primeiro contacto ou sondagem para uma viagem ao 
exterior – Portugal – em função da babosa. O convite parte 
de Coimbra. 

Telefonemas de Coimbra (2), Cagliari (uma aidética), 
Gênova, Bari, Matteo Scarimbolo, de Mola di Bari. Meu 
Deus!, quanto mal existe no mundo! Sofrimento sobre so-
frimento! 

 
11.10. No Economato, sondo da possibilidade, sim ou 

não, para deslocar-me, por uma semana (19 a 26 do corren-
te) até Portugal. Passagem de ida e volta e demais despesas 
por conta de quem convida. O superior não está em casa. 
Daí que a resposta ficou no ar... 

Às 13h, quando atendia Caterina, de La Spezia, chegou 
a resposta, e positiva!, de minha viagem a Portugal. Eficiente 
o Secretário da Custódia! 
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Às 20h20min, veio a confirmação da viagem por parte 
de Dona Palmira, de Coimbra, sempre em sintonia com Frei 
Antônio. Portanto, viagem a Portugal de 19 a 26 do corren-
te. 

 
12.10. Duas doses para Espanha. Portador: Pe. Carlos. 
Uma dose seguiu para La Spezia, não longe de Gêno-

va. 
Pelas 10h, uma senhora, que fala italiano, mas com 

forte sotaque espanhol, pede cinco doses para Itália. Dei-
lhas. 

Duas irmãs contemplativas, de Beth Gemal, afirmaram 
que duas coirmãs suas, na Itália, usando a receita de babosa, 
ficaram curadas. Prometeram fazer chegar o dosier como 
comprovante. Espero mesmo. 

A Dra. Luísa Giuseppina Giuliano, médica e cirurgiã, 
cuja mãe é portadora de câncer de mama, prometeu pôr em 
prática, em Bérgamo, onde mora, tudo quanto resultou das 
pesquisas de Sílvio Rossi e o que pratica Maurizio Grandi. Só 
vendo o entusiasmo da moça! Parecia que já estivesse cons-
tatando os resultados de suas aplicações. 

 
13.10. Preparei o remédio (quebra-pedra) para cálculos 

renais (para a mãe da Irmã Hannah). 
Carla Levva tem o marido, 67 anos, com câncer no es-

tômago e linfoma. Os médicos tiraram-lhe o estômago e não 
sei mais o quê! Isso em setembro de 1993. Em maio, descobriu 
a fórmula da babosa. Começou e não largou mais. Os exa-
mes, diz a esposa, são perfeitos. E isso que seu médico não 
lhe dava mais que um ano de vida... 

 
14.10. Entreguei o quebra-pedras para Irmã Hannah 

aplicar na mãe. 
Às 15h, saí, com Pe. Vitório e Ave, uma senhora itali-

ana, de Ancona, atrás de mudas e folhas de babosa. 
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Telefonemas da França e da Itália, desta última, em 
maior escala, como sempre. 

Curioso o caso de Mirco Goroni, rapaz de 27 anos! Na 
Páscoa última, era dado como morto. A babosa botou-o de 
pé. Está corado e feliz. É de Ancona – Via Cialdini, 65, Tel.: 
203503. A notícia trouxe-a Ave, uma vizinha que conhece o 
moço. Curioso que esta mulher recebeu cópia de minha en-
trevista em Terra Santa quando se encontrava em Metjougori. 
Foi a conta. Regressando à Itália, sem grupo nem nada, se 
tocou para Belém, a fim de conhecer o santo... 

 
15.10. Com Pe. Vitório e Ave, fui buscar babosa no 

Getsêmani. Lindas folhas! 
Irmã Emília, da Negrizia, com mancha feia à entrada 

do couro cabeludo na fronte, conseguiu curar-se, aplicando a 
babosinha. Agradece, pelo telefone, feliz da vida! 

Chegou Pe. Vittorio Mazzucchelli, com grupo de pe-
regrinos. Disse que seu convento vive como numa romaria, 
tal a afluência de público em busca de babosa. E observou-
se sucesso em muitos casos. Beleza, sô! 

 
16.10. Finalmente um dia tranquilo em matéria de tele-

fone. Mas também não estive em casa, praticamente. 
Pe. Aguirre afirma que há geral entusiasmo com a ba-

bosa em todo o território espanhol. Há casos de cura, 
inclusive uma tia sua, o que deixou os médicos estupefatos! 
O lamentável é que não me trouxe um único dossier ou fi-
cha... 

Pe. Aguirre não podia imaginar de minha viagem a 
Portugal. Ficou de queixo caído com a evolução e progresso 
do grupo: Turim, franceses e belgas. Quando toquei no caso 
do aidético colocado em pé, confessou-se um São Tomé: ver 
para crer! Ou seja, é milagre demasiadamente grande para se 
acreditar... Mas... contra fatos... 

Consegui o telefone e endereço da ELAL em Jerusa-
lém. Lá pode estar minha passagem de ida e volta a Portugal. 
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17.10. Aproveitei para adiantar algumas cartas e orga-

nizar o que deve me acompanhar a Portugal. 
Pelas 11h, quando saía para o correio, esbarro com 

Giampaolo Bergantin, com sua esposa Silvana, enfermeira, 
curado de câncer no cerebelo. Veio me fazer uma visita, se-
gundo prometera em meados de setembro. O homem está 
com boa cor e aparência. Ótima disposição. Faz tudo o que 
sempre costumava fazer: dirige carro, trabalha normalmente. 
Acompanhava o casal uma irmã de Giampaolo e respectivo 
marido. 

Na agência da ELAL, tel. 245528, garantem que a pas-
sagem não chegou, mas há reserva de lugar no vôo para 
Lisboa, quarta-feira, dia 19. 

Irmã Ana Magnin, do Hospital Psiquiátrico, garante 
estar curada de um câncer e, com ela, mais duas irmãs de 
sangue. Prometeu o dossier, como comprovante. 

 
18.10. Comprei dez quilos de mel. Com mais meio 

quilo, preparei 21 doses. Comecei a trabalhar às 08h para 
terminar às 11h15min, sem intervalo. Gastei dois litros do 
conhaque. Só Pe. Vitório Bosello carregou sete frascos. 

Pelas 09h, telefonema da ELAL em que avisa que a 
passagem esta à disposição na 12 Hillet St. Às 16h, mais ou 
menos, estava com o bilhete na mão. 

Ganhei um litro de uísque Red Label. Veio de Frei Sil-
vano. Ajudará em futuras receitas. 

 
 
Viagem a Portugal: 19-26.10.1994 
 
19.10. Rumo a Portugal. Saída de Belém às 04h30min. 

Partida de Tel Aviv às 08h45min. Escala em Zürich. Chega-
da em Lisboa às 17h30min. Já saí à caça de babosa, sob as 
câmeras, a pedido da TV portuguesa, que me recebera no 
aeroporto. 
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Eis uma como que prestação de contas de minha via-

gem a Portugal, por conta e risco da babosa. Minha estadia 
por lá foi de uma semana. 

Em meados de agosto andou, em Belém de Judá, 
Israel, um casal português - Herculano e Palmira, - sondando 
a possibilidade de visita minha a Portugal, com incumbência 
de divulgar ali a fórmula da babosa e seus efeitos. Respondi 
sim, que iria, desde que fosse para trabalhar e não para fazer 
turismo. Qual não foi minha estupefação quando nem eram 
passados dois meses, um telefonema de Coimbra confirma a 
viagem para dia 19, com regresso a 26, passagem aérea, de 
ida e volta. Havia todo um programa a desenvolver. 

Devidamente liberado pelo Superior da Custódia da 
Terra Santa, desembarquei em Lisboa, depois de fazer escala 
em Zürich. Logo atrás do guichê dos passaportes, encontra-
va-se aninhada a Televisão Portuguesa para colher os 
primeiros flashes da chegada. Imediatamente embarquei no 
carro da TV, com sua parafernália, e saímos para identificar a 
planta, numa pesquisa de campo. Menos mal que neste país 
há babosa que não acaba mais. Fr. Antônio da Silva, Comis-
sário da Terra Santa, que estava tomando a babosa como 
preventivo, serviu-se de sua colher diante das câmeras, en-
quanto um repórter me fazia perguntas do interesse dos 
telespectadores. No Jornal Nacional deles, às 21h15min, já ia 
ao ar o trabalho realizado, como notícia do dia. Era o Canal 
1 e o Canal 2, ambos estatais (Há o Canal 3, filial da Globo 
brasileira, e o Canal 4, Canal I, como é chamado, para dizer 
que é o canal independente, mas de fato é o canal da Igreja). 
Pois o Canal 2, que transmitia o jogo do Benfica, pela 
UEFA, limitou-se a uma síntese da notícia, no noticioso das 
12h30min. Na manhã seguinte, num retrospecto das notícias 
do dia anterior, saiu um apanhado do acontecimento. 

Além do acesso à TV, fiz duas entrevistas, uma à Rádio 
Nova Antena, uma rádio jovem, com sintonia em Lisboa, e 
outra à Rádio Comercial, uma emissora poderosa, com sólida 
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estrutura. Os repórteres souberam conduzir as perguntas. Na 
Rádio Comercial, dois telefones não conseguiam atender as 
chamadas dos ouvintes para consultas. 

Os jornais também cobriram a visita. O Correio da Ma-
nhã, de Lisboa, registrou a notícia na contracapa, quinta-feira, 
deixando, para domingo, reportagem mais encorpada, com 
foto e tudo. 

Se tive acesso aos meios de comunicação, também 
sustentei palestras. Em Lisboa, em locais diferentes, realizei 
duas, uma em Coimbra e outra no Porto. Como se vê, dis-
tribuíram as palestras no Sul, Centro e Norte. Outros 
centros do país também fizeram pedido, como Braga, mas 
não puderam ser atendidos por absoluta escassez de tempo. 
Segundo cálculos dos organizadores, nestas quatro palestras 
teriam sido atingidas três mil pessoas, em números redon-
dos. A escassez de tempo foi responsável de não poder ter 
sido aceito um convite de Salamanca, Espanha. Regressando 
do Porto, havia um fax sobre a mesa do Comissário da Terra 
Santa, no qual o Diretor do maior Hospital de Madri, especi-
alizado em Oncologia, solicitava minha presença na capital 
espanhola. O Comissário respondeu que se dirigisse a Be-
lém, Israel, para futuras negociações. 

Como resultado prático, consegui organizar duas 
equipes de coordenação dos casos de tratamento, uma em 
Lisboa e outra em Coimbra. Estabelecerão, com o tempo, 
contacto com Turim, Itália, onde atua um grande grupo de 
oncólogos e cientistas, liderados por Maurizio Grandi e pelo 
pesquisador conhecido aí, Sílvio Rossi. Integram o grupo 
italiano, voluntários franceses e belgas, colaborando nas pes-
quisas. Realmente, nesta altura, a situação está incontrolável 
para uma só pessoa. Só Maurizio Grandi tem três secretárias 
e um hospital de dez andares, exclusivamente para o trata-
mento de câncer. Aí se tratam doentes segundo os ditames e 
requisitos da Medicina atual; porém, ao terceiro piso, quem 
quiser, trata-se exclusivamente com métodos naturais, à base 
de ervas e plantas, a começar pela nossa babosinha, com a 
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vantagem que o paciente apenas se abastece dos medicamen-
tos para seu caso específico, sem precisar internar-se, como é 
o caso de operações e demais tratamentos sofisticados. En-
tre parêntesis, este grupo sonha em organizar o Primeiro 
Congresso Internacional de Oncologia Alternativa, e Belém 
figura como sede. Se a ideia viesse a se concretizar, o evento 
se convocaria aí por maio de 1995, um pouco antes de mi-
nha partida daqui. 

Claro que a semana transcorrida em Portugal não a 
passei junto a rádio, TV e jornal, bem como a conferências, 
com perguntas e respostas mil. Tive chance de cruzar um 
pouco dos 90 mil Kms quadrados do território nacional, um 
pouco menor que nosso vizinho Estado de Santa Catarina, 
mas com dez milhões de habitantes (aproximadamente a 
população do Rio Grande do Sul). Constatei que Portugal é 
país pobre em relação aos demais países da Comunidade 
Europeia que conheci, mas não é país miserável. O povo 
pode ser pobre, mas não passa necessidade, como acontece 
com milhões de brasileiros. Portugal apresenta sistema viário 
de alto padrão. Estradas bem conservadas e bem sinalizadas, 
sem um buraco. Em todas, paga-se pedágio e ninguém chia, 
pois o dinheiro arrecadado reverte logo em benefício do 
usuário, devolvendo-lhe logo ali em forma de conforto e 
segurança. É normal rodar a 150 Km/h. Além das rodovias, 
funciona o transporte em velozes trens, similares aos demais 
países da Europa. 

Tenho sido recebido muito bem pelos portugueses. 
Uma grande empatia. Diria, mal comparando, que me senti 
como filho que partira, outrora, para longe em busca de 
grande aventura e agora voltava, realizado e feliz, à pátria. À 
tarde do segundo dia, às 16h, Dra. Maria, esposa do Primeiro 
Ministro Cavaco Silva, fazia questão de me visitar, no Largo 
da Luz, antes de deslocar-se até a Universidade, onde lecio-
na. Desvencilhou-se dos guarda-costas para conversa de 50 
minutos com o frade que lhe servira de guia na Basílica da 
Natividade, em Belém. 
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Visita devocional a Fátima, onde concelebrei com o 
Sr. Bispo e uns 80 sacerdotes, os juristas do país. Discutiam 
o direito da família a partir Código de Direito Canônico, já 
que celebramos o Ano Internacional da Família. 

Outra visita significativa foi ao berço de Santo Antô-
nio. Celebrei, na cripta, onde assinalam o local que serviu de 
berço a Fernando de Bulhões, o mais famoso dos portugue-
ses, que veio ao mundo em 1195, a 15 de agosto. 

Ao meio-dia de domingo, concelebrei no Mosteiro das 
Irmãs Carmelitas, em Coimbra, onde pude ver Irmã Lúcia, a 
vidente da Virgem, a 13 de maio de 1917, ao lado de Fran-
cisco e Jacinta, estes já falecidos ainda adolescentes. Trata-se 
de uma religiosa de seus 86 anos, pesados óculos. Impossível 
falar com ela; só se pode fazê-lo mediante licença papal, in-
formaram. 

Em Coimbra, experimentei grande emoção ao visitar a 
Universidade, uma das mais antigas da Europa (Bolonha, 
Pádua, Paris, Oxford, Salamanca) e, por muitos séculos, a 
única do país e colônias (Quantos brasileiros da elite deslo-
caram-se para aí, a fim de fazer seua estudos, em esepcial, 
juristas e literatos!). 

Emoção particular constituiu-se falar para uns trinta 
frades no Convento da Luz, na última noite, com a presença 
do Pe. Provincial e Secretário. Ficaram firmes das 21 à 23 
horas. Depois de minha exposição, choveram as perguntas. 

Viajar em vários pontos de Portugal foi como viajar 
por Minas Gerais, com seus sobrados coloniais e as numero-
sas igrejas barrocas: Ouro Preto, Tiradentes, São João Del 
Rey, Sabará, Congonhas do Campo e, além de Minas, Bahia, 
Pernambuco, que não conheço senão por fotografia. Evi-
dente que houve progresso. Portugal se moderniza. Existem 
grandes conjuntos habitacionais modernos. Observa-se dife-
rença entre Sul e Norte. O Sul é mais pobre, com paisagens 
mais áridas, enquanto que o Norte mostra-se mais industria-
lizado, com melhores salários e mão-de-obra especializada e 
vegetação mais verde. Como em outras regiões europeias, 
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em Portugal fomenta-se o desestímulo à produção agrícola, 
por exemplo, cortam-se parreirais e paga-se para tal. Surpre-
endeu-me o tamanho dos rios portugueses. O Tejo, em 
Lisboa, é respeitável; pode competir, em volume d’água, com 
o Taquari-Jacuí quando entra no Guaíba. O Douro banha o 
Porto. O Minho faz divisa com a Espanha. O Mondego ba-
nha Coimbra. Há abundância de água no país, muito mais 
que imaginara. 

Levaram-me até o ponto mais ocidental da Europa, ou 
seja, ao Cabo da Roca. Lá Camões deixou, em verso: Aqui... 
onde a terra acaba e o mar começa. 

Resumindo tudo, penso que minha curta estadia em 
Portugal, além do objetivo primeiro, acima exposto, valeu 
como mergulho ao berço da cultura lusa, num ligeiro contac-
to com os principais monumentos do país que nos 
colonizou e que ainda nos quer tanto bem. 

 
26.10. Regresso de Portugal. Embarque em Lisboa, às 

12h25min. Chegada em Tel Aviv, com escala em Barcelona, 
por uma hora. Na volta, muito gentis os meus confrades. 
Penso que Frei Rafael quis gozar com minha cara. Disse que 
deu, na TV de Israel, a esplêndida repercussão de minha es-
tadia em Portugal. 

 
28.10. Que saco!, quando gente da Sicília, Sardenha, 

Sul da Itália, numa palavra, vem pedir doses de babosa! Se 
estão com a fórmula em mãos, se por lá é abundante a plan-
ta, por que vir a Belém, com baboseiras, em busca de 
solução para seus problemas? O pessoal está com queijo e 
faca na mão: sirva-se. Hoje se foram duas doses por um ca-
cho de uva... 

 
01.11. O sobrinho de Irmã Míriam continua vivo. 

Começara a tomar remédios alopáticos para acalmar a dor, 
mas, concomitantemente, começou com nova dose de babo-
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sa. Com isso, a dor sumiu e pode economizar a grana gasta 
com analgésicos. 

Duas curas, aviso pelo telefone. Uma, de Como e a se-
gunda, de Milão. Só no fim de novembro e próximo janeiro 
obterão o resultado dos exames, resultados que, a meu pedi-
do, serão enviados a Turim. 

Duas doses seguiram para Besançon, França, e o des-
tino é uma Irmã Clarissa que já consumiu a primeira dose, 
apresentando efeitos surpreendentemente positivos. Quer 
repetir. E faz muito bem! Não se admire se ficar completa-
mente curada... Os exames o dirão. 

 
02.11. Preparei mais um fax para Turim, tendo, como 

um dos assuntos, além de novos endereços e telefones, bre-
ve relato de minha recente viagem a Portugal. 

 
04.11. De Milão vem a notícia da morte de Lorenza, 

com metástase no fígado. A mãe, de 82 anos, não vê mais 
sentido na vida. Lorenza era sua bengala, professora da Es-
cola Média (segundo grau), 50 anos, solteira. Estava 
tomando as gotas. Como se percebe, também elas ainda não 
operam milagres. Fica fundo e pesa o sentimento de frustra-
ção. 

 
05.11. Entreguei uma imagenzinha de N. Sra. de Fáti-

ma à Irmã Mariaonara, além de 230ml de álcool e mamona 
para aplicar na perna. Está mancando muito. E doendo. 

Soube, de fonte fidedigna, que um farmacêutico de 
Milão quer preparar a receita da babosa em seu estabeleci-
mento. Como a fórmula tornou-se de domínio universal, em 
tese, qualquer pessoa pode preparar o remédio. Nunca pas-
sou por minha cabeça de impedir, a quem quer que fosse, de 
prepará-lo. O problema é saber com que intenções ele pre-
tende oferecer o produto. Seu objetivo é o lucro, ou a pessoa 
é levada por sentimentos humanitários? Mais: tal produto 
apresenta garantias de qualidade? 
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07.11. Ontem à noite, a Madre Geral duma Congrega-

ção de Borgo San Pietro, Província de Rieti, telefonou que o 
menino com leucemia, tratado com a babosa levada por duas 
Irmãs, ficou completamente curado. Curioso que tal aconte-
cimento não é notícia para os meios de comunicação! Em 
seu telefonema, a superiora apela para nova dose, dessa vez 
para o marido de uma professora, amiga sua, também toma-
do de leucemia. Fui duro com ela! Por que as duas religiosas 
não providenciaram o remédio? Não valeu para nada sua 
presença aqui? Não aprenderam nada? Como imaginar a 
formação duma rede de pessoas aptas a preparar a receita, 
servindo como ponto de referência, se não têm iniciativa? 
Como podem esperar que tudo caia prontinho do céu?! Pa-
rece que o telefone da Geral é 0746 558134. Insiste que eu 
procure um portador do remédio! Pode? 

Um judeu, de Tel Aviv, Rosenself Menasse, tel. 
035374977, casa ou no carro, 050335807, pede-me uma dose 
de babosa para levar, segunda-feira próxima, a Varese, Itália, 
para onde viajará. Entregar no Chic Parisien – Via Giaffa, 
61, Jerusalém. É uma loja de sapatos. 

 
08.11. Dr. Sérgio Balatri, da Associação São João de 

Deus – tel. 55218839 – pede informações sobre os casos de 
cura de leucemia. Enviarei – via fax – alguns casos que são 
de meu conhecimento. 

Pelas 21h, telefona um senhor de Milão. Tinha tido 
tumor no reto e, na cirurgia, perdeu um metro e meio de 
intestino. Tomou babosa em três doses. Feitos os exames, 
disse que o mal havia sido freado. Que esperança mais lou-
ca!... Qual seria o preço duma tal felicidade?! 

 
10.11. À tarde, telefona Antônia, irmã de Vitória, de 

Vicenza. Em resumo, sonda a possibilidade de uma viagem à 
Itália, mais precisamente, Vicenza, Verona, Treviso, Bérga-
mo e arredores. Falou em jornal da região, em sondar 
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Raiuno e Raidue, a TV estatal, e até o Canal 5, de Berlusconi, 
para a divulgação da receita. Sintetizando a conversa, após 
sentir firmeza e disponibilidade em aceder ao convite, disse 
partir para a coordenação da viagem, hospedagem, trabalho, 
tempo ou duração. Após a sondagem, Antônia comunicará 
os resultados. Pedi prazo de 15 dias para providenciar o pas-
saporte, visto de entrada, etc. 

 
11.11. Preparei sete doses de babosa. Duas deverei en-

tregar hoje, na Via Giaffa, 61. 
 
12.11. Pe. Guardião, que havia recebido a remessa de 

mudas de oliveira de um ano (quando havia pedido mudas 
de dois a três), ficou feliz com a encomenda. De fato, são 
árvores de dois metros. Já darão frutos neste ano. Recebeu 
também alguns exemplares de ameixa. Quando tudo estiver 
nas covas, pedirei para plantar e transplantar 50 a 60 pés de 
babosa. A operação obedecerá à fase final, para evitar que 
novas mudas venham a ser pisadas. A experiência ensina... 

 
13.11. Pelas 09h30min, fui entregar as duas doses de 

babosa à Via Giaffa, 61, Jerusalém. Qual não foi o meu es-
panto ao deparar com um judeu que me rejeitou de todo! 
Nem sequer me permitiu explicar de que se tratava nem 
mostrar o conteúdo do pacote. Não adiantou declinar o no-
me da pessoa que fez a encomenda cujo destino era a Itália, 
amanhã, precisamente, Varese. Tive que regressar a Belém, 
com minhas duas doses debaixo do braço. Acredito que 
imaginou tratar-se de alguma bomba armada para explodir... 

Por duas horas, Maria Rodà ficou ao telefone, ontem à 
noite. Ela que pague... Seu endereço é Corso Umberto, 365 
– Napoli – Italia. Diz-se visionária. É professora, agora, viú-
va. Pretende levar-me a Nápoles para uma grande 
homenagem a ser promovida pelos 197 cenáculos por ela 
fundados. Como se eu estivesse em busca de homenagens! 
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14.11. Visitei, com Irmã Esterina, senhora árabe, meio 
vidente, a seu pedido. Elogiou muito meu trabalho com a 
babosa no sentido de aliviar o sofrimento das pessoas. Co-
mo comanda loja e borda paramentos e outros tecidos, 
presenteou-me uma estola. Escolhi a cor azul, para missas 
em honra de Nossa Senhora, já que todas as cores litúrgicas 
tenho-as em dupla no Brasil. Talvez, pelo Natal, venha uma 
casula azul. Através dessa senhora, seguirá a babosa para o 
Rei da Jordânia. Hussein II é portador de câncer na próstata. 
Volta-e-meia, segue para USA, onde, aproveitando os recur-
sos, trata-se nos centros mais sofisticados da Medicina 
ocidental. 

 
15.11. Em caso de cura do câncer de próstata do Rei 

Hussein, como condição, quero cinco minutos à disposição 
na TV nacional, a fim de explicar os ingredientes e de como 
se prepara o remédio. Com ele, curamos o Rei. De câncer 
não morrerá mais nenhum súbdito, já que todos saberão 
como se proteger do mal. 

 
16.11. Sensacional o fax de ontem, procedente de Tu-

rim! Agora meu livrinho pode vir à luz sem medo de fazer 
feio. Possuo os dados que esperava há mais de três anos! São 
explicações científicas sobre a babosa, com as vitaminas, sais, 
óleos, etc., numa palavra, a composição química encontrada 
na planta, o segredo que a torna tão rica para nossa saúde. 

À noite, fiquei atordoado com aquela tempestade de 
telefonemas: Rafat, Tel Aviv, Foligno, Como, Lucca, Milão, 
Guimarães (Portugal). 

 
18.11. Finalmente, despachei Terra Santa. São 19 

exemplares da revista. Gostaria que chegassem ao destino 
pelo Natal. 

Respondi ao questionário da entrevista sobre a babosa 
para o jornal O Dia, de Lisboa. 
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19.11. Respondi às oito perguntas de O Dia, de Lisboa; 
passei-as a limpo para enviá-los pelo correio, com a foto 
pedida, a mesma que bateu Frei Emílio, no pátio de São Je-
rônimo, há mais de ano. 

Mariângela Grassi, secretária da TV estatal suíça, num 
encontro com grupo de seu país, na Casa Nova, sonda a 
possibilidade de uma visita a Lugano para falar ao povo so-
bre os efeitos benéficos da babosa. Adorou quando ouviu: 

- Prepara o caminho e conta comigo, que eu vou! Tal 
convite não estava nas minhas previsões, mas também é de 
se perguntar: 

- Quando se concretizará?, se é que um dia virá a se 
concretizar! 

 
20.11. Fiz fotocópia das maravilhas que é a babosa, re-

gistradas agora e com o aval do laboratório. Agora dá para 
entender que planta com tais propriedades possa realizar 
milagres. Onze cópias foram-se numa upa! 

 
21.11. Entreguei a dose para o Rei da Jordânia. Segui-

rá, de Jerusalém, amanhã ou depois. Espero que produza os 
efeitos... 

Entreguei uma cópia das maravilhas contidas na babo-
sa ao Pe. Inácio Peña. Já quis publicar os resultados da 
pesquisa na revista que dirige. Disse ele: 

- Cada dia nossa revista recebe carta com consulta. 
- Como cairia bem o livrinho!, pensei com meus bo-

tões... 
 
22.11. Os frades de Giafa telefonaram, com pedido 

proveniente do Egito: querem levar o remédio. Diante disso, 
após o café da manhã, preparei seis doses. Acabei com a 
reserva de folhas que eu tinha em casa. 

Pe. Stanko levou uma dose, ele, operado de tumor no 
intestino. 
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23.11. Irmã Liliana, que fez estágio em Roma, encon-
trou-se com Irmã Arcângela, sua coirmã, curada de câncer, já 
em metástase. Pediu à Irmã Liliana para agradecer ao Frei 
Romano pelo remédio salvador. Tenho uma vaga ideia de ter 
preparado alguma dose para essa mulher, sim. Ela pretendia 
agradecer o fato de eu ter feito chegar a seu conhecimento a 
eficiência desse remédio, remédio que, segundo os exames, 
salvou-lhe a vida. Sim, feito o TAC, deu tudo 100%. 

Ana, de Roma, pelas 10h, telefona que seu marido, já 
em metástase, andara de médico em médico, sem resultados. 
Agora só aceita a babosa. Fez quimioterapia. Não perdeu os 
cabelos, para estupefação dos profissionais da saúde. E o 
câncer regrediu sensivelmente... 

Uma senhora, de Belém, conhecida do pároco e do 
guardião, andou por aqui, ontem, quando me encontrava no 
aeroporto, para agradecer. Disse ela: 

- Há dez anos que andava de consultório em consultó-
rio, sem nenhum resultado positivo; agora, com este remédio 
do frei, estou com uma saúde que nem eu nem ninguém ex-
plica. 

 
25.11. Um confrade da Pequena Família da Ressurrei-

ção, que mora em Jerusalém, pelo telefone, me garante que 
em Cesena, sua região, registraram-se, ao menos, quatro ca-
sos de curas com nossa fórmula. Sugeri-lhe que me 
conseguisse a documentação. Mostrou que se interessaria. 
Veremos. 

 
28.11. O Pe. Custódio não deixou de dar a sua cartada, 

e está na dele, ora: 
- Geograficamente, a Terra Santa é o lugar ideal para 

você morar, com todas as consultas que recebe por carta 
e/ou telefone. Como estes doentes te alcançarão no Brasil?... 
Em tese, tem razão. 

Ontem, ao meio-dia, Paula Pirali, de Milão, com o te-
lefone 02 865855 ou 8690300, agradece-me pelo remédio 
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divulgado. Foi aplicado num rapazinho de 15 anos, com lin-
foma, já atingido até nos testículos. Depois da primeira dose, 
os médicos ficaram espantados com o resultado dos exames 
de sangue: 

- Mas que sangue mais limpo! 
Depois da segunda dose, o menino não apresentava 

mais nenhum problema; só recebe tratamento psicológico, já 
que sofrera de algum complexo com a doença. Pois Paula, 
muié-macho-sim-sinhô, com certeza!, dirigiu-se ao chefe do 
Hospitalão de câncer de Milão e, meio como que pediu satis-
fação: 

- Por que vocês, médicos, não trabalham com a babo-
sa, já que com os métodos tradicionais, não conseguem curar 
coisa nenhuma?! 

O profissional mandou-a conversar com a Organiza-
ção Mundial da Saúde, com sede em Genebra, já que os 
médicos são obrigados a seguir os ditames da Medicina ofi-
cial... Dona Paula pedia-me encarecidamente licença para 
entrar em contato com a Organização Mundial da Saúde. 
Mas claro que tem meu aval, se precisar, mas não apenas 
para dirigir-se a Genebra, mas a qualquer parte do mundo, se 
isso ajudar os doentes. 

Quis saber, ainda, Dona Paula Pisali se eu aceitaria de 
falar pela Radiomaria, rádio e TV italiana, católica, de grande 
sintonia. 

- Evidente que sim!, respondi prontamente. Irá nego-
ciar com a Direção. 

 
29.11. Curiosa experiência! Um oficial (sargento) he-

breu saiu de Tel Aviv em busca de minha receita para uma 
família de Milão, com o encargo de despachá-la por via aé-
rea. Acontece que, para chegar a Belém, deve entrar em 
território ocupado, onde judeu é, ao menos, odiado. Então me 
fez várias ligações na tentativa de conseguir o contacto para 
a entrega do remédio. Um dos telefonemas dizia: 
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- O senhor poderia chegar até a Porta de Jaffa, em Je-
rusalém, já que tenho medo de ir até aí, porque não trouxe 
comigo nem revólver nem metralhadora... Imagine como 
vive esta gente por aqui. 

 
30.11. Regressou Míriam, a judia, de sua viagem de 

mês e meio à Itália. Feliz da vida! Curou uma anciã de 96 
anos, já em metástase. 

Hugo Fandoli, grande laboratorista, prometeu enviar-
me os resultados de suas pesquisas. Muito bem! Vou compa-
rar com o que recebi de Turim. 

 
01.12. Visitei uma família. Frei Ibraim serviu de intér-

prete nesta língua emaranhada. A mulher, talvez, duns 55 
anos, agora está com os rins tomados pelo câncer, dizem. O 
braço esquerdo está inchado. Talvez um rim já não funcione. 
Submetida à quimioterapia, perdeu os cabelos; usa peruca. O 
aspecto externo ainda é bom. Mas... como já houvesse to-
mado duas ou três doses de babosa, sem resultado visível, 
parti para a ignorância, ou seja, liberei as gotas. E adverti: 

- Aconteça o que acontecer, se ela não quiser tomar o 
remédio, quero o frasco de volta. 

Da Itália, uma senhora previne-me, ao telefone, que 
sua cunhada, já em metástase e ignorando a realidade de seu 
estado de saúde, mas teima em não tomar o preparado. Pe-
de-me que não a assuste, se telefonar; mantenha-a na ilusão 
de que está bem... Espero que essa mulher não me ligue; 
caso contrário, deverei ser claro com ela: 

- Ou toma o remédio ou faça o testamento... 
 
06.12. O Pe. Guardião fez questão de me apresentar a 

um frade franciscano que trabalhara na Custódia há dezes-
seis anos, dizendo: 

- Este frade brasileiro cura câncer! 
- Oh!, fez com cara de admiração, tenho-o visto num 

jornal do Canadá! Trata-se de Frei Dênis, que mora naquele 
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país, e me viu num jornal de lá. Frei Dênis veio rever os lu-
gares santos nos seus 50 anos de Vida Religiosa. 

Falando em aparecer no jornal, ontem à noite, me tele-
fona o Diretor de O Dia, pedindo-me contas do fax, através 
do qual fizera entrevista. Quando ouviu que lhe respondera 
por carta, calou-se, só perguntando se não tinha nada sobre 
o Natal que se aproxima. Respondi-lhe: 

- Dirija-se ao Largo da Luz, 11, em Lisboa, e fale com 
Frei Antônio da Silva. Ele certamente recebeu o último nú-
mero da revista Tierra Santa onde escrevo artigo sobre o 
assunto. 

Ainda sobre publicidade, o Pe. Guardião me informa 
que Pe. Peña recebeu enorme página de jornal mexicano, 
com o título: El Franciscano que Cura el Tumor... Pe. Peña que-
ria mandar-me uma fotocópia, mas achou que eu poderia 
ficar orgulhoso. E riu... 

 
07.12. Missa por Fábio, menino morto de leucemia, 

para espanto meu, intenção pedida pela judia (!) Míriam. Ju-
deu acredita no poder redentor da missa cristã? Basbaque! 

O assunto de ontem, com Frei Dênis, penso que ficou 
claro agora. Uma jornalista me escrevera, pedindo maiores 
informações sobre o remédio. Recebida a resposta, publicou 
a matéria no jornal em que trabalha. Com certeza foi isso. 

 
08.12. Reduziu-se, de forma notável, o número de car-

tas provenientes da Itália. De lá chegam mais telefonemas. 
Penso não exagerar se disser que, só daquele país, atendo 
uma média de quatro a cinco por dia. 

Franco Campagnolo – tel. 444 327339, Vicenza – ami-
go de Emmanuelle Revici, de New York, em contato com o 
Instituto Weissman, de Israel, abre perspectivas para a cura 
de AIDS. Aplicaram mais de 200 mil vacinas na África (tudo 
coisa química). O homem tem consciência de máfia na Me-
dicina. Ele assim desconfia. Se alguém quiser desmascarar tal 
máfia, encontra nele forte aliado... 
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09.12. Deixei pronto o fax para o Prof. Maurizio 

Grandi, de Turim. São mais duas páginas cheias. Peço à Ire-
ne, moça que trabalha na portaria da Casa Nova, que o 
despache, por favor. 

 
10.12. Bonito telefonema da Sicília. O senhor, de 31 

anos, esposa de 26, dois filhos – quatro anos e seis meses – 
após o primeiro frasco, reagiu magnificamente: os glóbulos 
vermelhos subiram ao limite do normal, abandona a cortiso-
na, alimenta-se bem; apenas apresenta as pernas ainda um 
pouco inchadas. Mas a família tem grande esperança. Dentro 
de uma semana começará o segundo frasco.  

Às 23h30min, chamam de Lisboa Manuel e José, dois 
aidéticos. Imploram o milagre da cura. Agora, o que fazer? 
Manuel disse que vai me escrever. 

Às 07h20min, telefonema de Lucca. O Homem, com 
câncer nos ossos, terminada a primeira garrafada, está res-
suscitado. Falta muito ainda, mas melhorou notavelmente. 
Dentro de uma semana, segunda dose. 

 
12.12. Frei Policarpo, de Roma, sujeito temperamental, 

veio, feliz, para meu lado na festa de Nossa Senhora de 
Guadalupe. Motivo: partilhar comigo três milagres realizados 
pela babosa, por ele preparada, um em Roma, um segundo 
em Milão e o terceiro em Ravenna. Voltou a me agradecer 
pelo fato de ter divulgado a fórmula ao mundo. 

Ele faz crer ao povo que Frei Romano aprendeu a re-
ceita entre os índios. Deixa estar: europeu pensa que no 
Brasil haja mais índio que gente! Na verdade, sabemos que há 
milhões de brasileiros que nunca viram exemplar indígena, a 
não ser nos filmes ou TV. 

Da Sicília vem o casalzinho (ela, sobretudo) eufórico 
com os efeitos da babosa. Ordenei que partissem para o se-
gundo frasco, sem medo. Detalhe: compraram aloé, já seco, 
numa estufa e estão usando 200 gramas dos pedaços com-
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prados, por dose. Demais, na minha intuição. Mas deu resul-
tado. E é isso que importa. Contra a prática, por força, cai a 
gramática. É mais uma experiência. 

 
13.12. Ontem, uma médica, curada de câncer de ma-

ma, telefona para saber se a babosa poderia também servir 
para curar seu cão, de 25 quilos, mais ou menos, também ele, 
solidariezando-se com a dona, acometido de tumor. Parece 
piada, mas não é. E, para seu governo, babosa pode curar 
animais. Tem curado muitos que a ela recorreram. 

Foi um dia calmo em telefonemas; apenas dois, ambos 
da Sicília. 

 
14.12. O telefone está mais calmo ontem e hoje. Ape-

nas um telefonema de manhã, quando me encontrava na 
missa da Gruta. À tarde, um de Roma. Enderecei à Maria 
Célia o caso da enfermeira da Cruz Vermelha. O médico de 
Florença relata que, já no fim da primeira dose, está com o 
segundo frasco. 

 
15.12. Após a missa na Gruta, atendo Irmã Míriam. 

Seu sobrinho ainda vive, mas os médicos do Hospital Ha-
dassah despediram-no: não querem mais vê-lo. É que não 
sabem mais o que fazer com o caso dele... O mistério é que 
ele está vivo. E é isso que os deixa encucados! A explicação 
obrigatória: é milagre! É só no milagre que o pessoal busca a 
explicação. E para os profissionais da saúde do Hadassah 
não há lugar para milagre. Disse à Irmã Míriam que levassem 
o sobrinho para casa. Vamos tratá-lo fora do hospital. Al-
cancei-lhe três frasquinhos com as famosas gotas. 

 
17.12. Irmã Mariaonora, com sua bela idade, está voan-

do. É que se encorajou e está tomando a babosa. Resultado: 
desapareceu a fístula, insubmissa aos antibióticos, e a artrose 
do joelho soltou-se completamente. 
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Na verdade, Belém está se transformando em consul-
tório internacional, ultimamente, até para cães. 

Hoje despachei cartas, sobre a receita, para Portugal, 
Itália e Suíça. É preciso adiantar o expediente. Não posso 
acumular a correspondência. 

 
18.12. Chegou Frei Salvador, de Nápoles. Diz ele que 

Frei Romano é famosíssimo por lá; todos desejam conhecê-
lo. Ainda veio pedir a fórmula. Haja paciência em explicá-la, 
pela milionésima vez. E manter a calma. É preciso nervos de 
aço... 

 
19.12. Às 10h30min, busquei o correio. Até meio-dia, 

nenhum telefonema do exterior. Isso é incrível!... 
 
20.12. Ontem, quando tocavam os sinos para anunciar 

os exercícios da novena, telefona Anna Venezia – Via Quin-
tino Sella, 98 – 09100 – Cagliari – Italia – tel. 070 291669. 
Em seu telefonema, de quase uma hora, entre outras, o que 
mais me chocou foi o seguinte: Maria Pina e Eagle Secci, 
doentes de câncer, foram consultar com Maurizio Grandi, 
em Turim. O profissional, tomando conhecimento que esta-
vam ingerindo babosa, disse: 

- Mas quem foi o louco que afirma que aloé cura cân-
cer? Aloé é uma porcaria que não serve senão para jogar 
fora! 

Para mim tal notícia foi extremamente chocante. Co-
mo o Dr. Maurizio Grandi mudou tanto? Se dia 15 de 
novembro – pouco mais de mês – me envia o resultado das 
pesquisas de laboratório com os ingredientes incríveis da 
planta, como é que agora pode apresentar tão oposta reação? 
Se existe máfia da Medicina, certamente Maurizio Grandi 
aderiu a ela nos últimos dias! Ah! Tocarei o caso adiante! 
Quero esclarecimentos... Ninguém me faz parar! Ninguém 
me fará calar! Estou com a verdade científica na mão, que é 
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o que faz explicar o fato das curas. Tenho as pessoas. Isso 
basta. 

O triste episódio produziu profundo arrependimento 
pelas listas e listas de nomes com endereços e telefones que, 
ingenuamente, tenho enviado a Turim. Mais profundo torna-
se meu arrependimento pelo fato de tais pessoas, frequen-
tando seu consultório, a conselho meu, poderem ser 
exploradas pelo falso cientista... Que dor! 

 
21.12. Acabo de receber Tierra Santa, de janeiro-

fevereiro de 1995. No suplemento, em português, sai, como 
primeiro artigo, da autoria do Pe. Antônio da Silva, Frei Ro-
mano e seus Milagres. A matéria fala com simpatia por meu 
trabalho. 

Como a visita a Portugal realizou-se, provavelmente 
constituir-se-á em matéria que sintetizará para o próximo 
número da revista.  

 
22.12. Frei Irineu escreve do Cairo a Frei Emílio tex-

tualmente: 
- Eu me sinto orgulhoso de ter confrades como Frei 

Emílio Scheid e Frei Romano Zago na Terra Santa. Uma 
semana em Portugal, entrevistas em jornais e TV! A Delega-
da Irmã Maria Saullo, Franciscana do Sagrado Coração de 
Maria, aquela que levou o cartão postal, me disse nesses dias: 

- Em Belém, há um frei que descobriu a cura do cân-
cer. Você o conhece? Chama-se Frei Romano. Que orgulho 
em poder dizer: 

- Conheço-o, claro. Pertence à minha Província!... 
 
25.12. As pessoas nem respeitam o dia de Natal... O 

volume de pessoas para consulta foi incrível. Veio gente da 
França, Suíça, Itália, Espanha, para levar o remédio. Tentei 
explicar a todos com calma. Ninguém levou o remédio pron-
to. Se o objetivo fosse fazer dinheiro, teria sido a ocasião. 
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26.12. Preparei 18 doses de babosa para grupo de se-
nhoras que viaja daqui para Nazaré e, quinta-feira, seguem 
para seu destino, a Itália. Presentearam-me com U$ 100,00 e 
100 mil liras italianas. 

Conversei com Frei Emílio sobre a ideia de Frei Pláci-
do a respeito do vídeo-cassete e a babosa em todas (?) as 
línguas. O executor do projeto seria Frei Jorge Hartmann. E 
tudo ficaria na Província e com a Província. Se sair... 

Ontem dois frades chineses ficaram boquiabertos di-
ante da possibilidade de babosa curar câncer. Disseram que 
na China existe babosa prá dá com pau! Eu lhes acenei com 
a possibilidade de uma ida minha a seu país com o objetivo 
de divulgar o método... 

 
27.12. Inúmeros telefonemas e cartas, além de pessoas 

que falam à viva voz, atestam os bons resultados do trata-
mento com babosa.  

Comecei com mini-tratamento com a babosa. Percebi 
caspa e pruridos. Vamos limpar a área, eliminando as toxinas 
que vamos absorvendo. Com 300 ml, dá para chegar aos dez 
dias. 

 
28.12. Telefonema de Póvoa do Varzim, Norte de 

Portugal. Uma senhora viu, na imprensa, a fórmula para cu-
rar seu marido com câncer, já avançado. Quer que lhe envie 
as folhas. Pô! Mas se em Portugal há babosa à beça?! Dei-lhe 
o endereço de Pe. Antônio da Silva, Largo da Luz, 11, Lis-
boa. Mais próxima dela fica Braga. Que se dirija a Frei 
Henrique Perdigão, muito disponível em relação aos doen-
tes, mesmo que o estado do marido dela seja grave. 

Uma médica, de Milão, cujo nome não anotei, como 
sói acontecer comigo, infelizmente, pediu mil informações 
sobre o remédio. Mostra muito entusiasmo para com a nova 
alternativa. Automaticamente, indiquei-lhe o nome de Mau-
rizio Grandi. Quando, porém, me dei conta do que aquele 
pesquisador respondeu às duas moças da Sardenha em relação 
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à babosa, engoli a língua. Penso que será a última vez que 
resvalarei... 

Recebi, pelo correio aéreo, exemplar do jornal O Dia, 
de Lisboa, com a reportagem de uma página sobre a cura do 
câncer. O jornal traz, na capa, a minha foto e, logo acima – 
outra matéria em manchete – leitões brancos prontos para o 
abate... Ao primeiro impacto estranhei aquela singular com-
panhia, mas, com o passar do tempo, esforçar-me-ei em 
fazer amizade com os simpáticos bacorinhos... Pe. Aguirre 
pediu fotocópia; quer mandar para os seus, na Espanha. Pe. 
Rafael ofereceu-se para providenciar fotocópias em Jerusa-
lém e (mirabile dictu!) vai pedir ao Pe. Guardião para afixar 
um exemplar no quadro mural. 

- É preciso fazer propaganda!, arrotou ele... 
 
29.12. O Pe. Guardião anunciou a visita do Pe. Peña e 

Frei Biaggio, de Betfagé. Sou interessado no primeiro dos 
dois. Quero ver se o redator da revista topa minha ideia so-
bre o assunto da babosa no próximo número de Tierra Santa. 
Será muita útil contribuição sobre tal tema para a citada re-
vista. Se concordar, desenvolverei o assunto, indicando o 
uso da planta para diversas moléstias, além do câncer, tanto 
para uso interno que externo. 

Ao almoço pude expor meu plano ao Pe. Peña. Con-
corda plenamente. Reservou-se apenas o tempo e a forma de 
como tratar a matéria. 

Interessou-se Pe. Peña em saber da existência de no-
vos milagres ou curas mais recentes. Disse que, pelas 11h, 
recebera telefonema duma jovem senhora, cujo pai, 65 anos, 
deveria morrer, e já deveria estar morto, segundo os médi-
cos. O homem está vivinho. Desinchou. Deixou de lado a 
cortisona. Numa palavra, tudo está caminhando para o me-
lhor. Pe. Peña, muito solícito, aconselhou-me a que 
registrasse os casos. Todos.  
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30.12. Pelas 10h, telefonema de Sílvio Rossi. Durante 
meia hora tocou num monte de assuntos, menos no que eu 
estava mais interessado, a saber, por que Maurizio Grandi 
dobrou o fio? Mas Sílvio não está em Turim. Andou nova-
mente pelo Brasil e encontra-se a caminho da África. Nem 
tomou conhecimento do problema. 

Hoje foi dia relativamente calmo quanto a telefone-
mas. Talvez meia dúzia. O caso mais grave é o de Daniela, 
da Sicília, com leucemia. Após duas doses, ainda baixam os 
glóbulos. Aconselhei a dobrar: duas, duas, duas colheradas. 

 
31.12. Às 09h, finalmente, busquei as fotos da babosa. 

São diversas poses. Agora, quando as pessoas apresentam 
dificuldade em identificar a planta, envia-se uma foto. Assim, 
poderei ser mais breve nas cartas. 

Recebi uma série de telefonemas da Itália, sobretudo, 
desejando feliz 1995. Como se fôssemos velhos amigos... 
Bonito! Mais ou menos como acontecera por ocasião do 
Natal do Senhor. 

 
 

- 1995 - 
 
01.01. Fiz 25 fotocópias de O Dia, de Frei Romano e seus 

Milagres e do artigo saído no México, para enviar a amigos. 
Frei Plácido e Frei Emílio já levaram seu exemplar. 

Frei Plácido dispõe-se a levar a dose de babosa, como 
preventivo, pedida pelo Pe. Geral. Frei Plácido segue, dia 09, 
para Roma. Devo programar-me para aproveitar tal carona. 

 
02.01. Hoje, dia calmo em telefonemas. Coisa rara ha-

ver menos de cinco. 
 
03.01. Escrevi algumas linhas que poderão transfor-

mar-se num pequeno artigo para Terra Santa, após a 
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publicação dos resultados das pesquisas sobre a babosa, que 
deverá ser o próximo trabalho. Assunto: 

1° Curas obtidas, além das do câncer, usando a receita 
de babosa, mel e destilado, ingerida por via oral. 

2° Curas obtidas apenas aplicando a folha da babosa 
no local problemático, isto é, aplicação tópica, aplicação ex-
terna. 

O artigo encontra-se em estado embrional, concebido 
que foi há pouco. 

À tarde, experimentei uns calafrios de febre. Espirrei 
três vezes seguidas. 

- Ih! Gripe à vista!, pensei. Passei a mão em três folhas 
de aspirina e... foi tocar um pontapé no traseiro da gripe. 
Como apareceu, foi-se... 

 
04.01. O artigo Maravilhas do Aloé ficou pronto. Passei-

o a limpo do primeiro para o segundo rascunho. Penso que 
provocará consultas... Pe. Armando já advertiu os leitores 
que a revista não apresenta condições de responder. Com 
outras palavras ou para bom entendedor, não quer se inco-
modar... Agora, concordo com ele, que incomoda, ah!, isso 
incomoda! 

 
05.01. Vários telefonemas da Itália e da França. Gente 

que quer o remédio pronto para o consumo... Já fiz demais 
transmitindo a fórmula ao mundo. Com ela em mão, cada 
um defenda-se! 

Bom volume de telefonemas. Consegui chegar ao fim 
do dia sem ofender. Há casos em que preciso apelar para as 
últimas reservas da paciência! 

 
07.01. Consegui fotocopiar a entrevista do jornal El 

Nahar, em árabe. Na mesma folha, coloquei a tradução por-
tuguesa. Ficou bem. Ou melhor, coube. Para quem não 
domina aquela língua, toma conhecimento do conteúdo em 
vernáculo. 
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08.01. Recebi duas cartas da França e uma da Itália. É 

a rotina. Estou com a mesa atulhada, já que os trabalhos, 
com as comemorações da Epifania, roubaram-me todo o 
tempo livre. Através da correspondência, buscam solução 
para o problema do terrível mal. 

 
09.01. Pelas 16h, segundo o estabelecido ontem pelo 

telefone, chegou André, o homem que a babosa livrou da 
sepultura. Levou uma garrafada. O destino: Alemanha. Além 
de um quilo de mel e uísque para umas quatro doses, presen-
teou-me com NIS 100,00. Se todos os pacientes colaborassem 
assim, ficaria rico... 

Por sugestão minha, deu uma olhadela no carrilhão do 
santuário. Os mecânicos, que vieram examinar o sistema, 
após ele, trocaram até o painel, claro, como bons árabes, 
abrindo possibilidade de arrancar dinheiro..., já que não ha-
via a menor necessidade de substituição! 

Dia tranquilo no campo dos telefonemas. 
 
11.01. À tarde, telefonema de Antônia, de Vicenza, 

Itália. Está com grande equipe trabalhando para minha visita 
a seu país. Falarei à Raiuno, due e tre, na certeza; há possibi-
lidade também de falar às particulares (Berlusconi). Várias 
rádios locais e outras, de âmbito nacional. Visitas a Lonigo, 
Vicenza, Turim, Milão, Roma. 

A viagem está prevista para 24 de maio, sendo que o 
regresso a Israel acontecerá a 10 de junho: duas semanas 
para não cansar demais com os deslocamentos... 

 
13.01. Dom Pradouroux me pede remédio ou solução 

para o problema de ciática. É o Geral dos salesianos que está 
envolvido com o problema. Espera ajuda. 

Telefonema de Paris pede a babosa. Sem portador, 
enderecei os interessados a Bordighera ou San Bartolomeo al 
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Mare para abastecerem-se de folhas. De posse da matéria-
prima, a receita é de domínio geal. 

 
15.01. Frei Emílio, conforme telefonema durante a 

semana, apareceu pelas 10h. Encontrou-me, na cozinha, 
preparando o remédio para o Pe. Guardião. Segundo Pe. 
Justo, chega ao quarto-de-banho para urinar e não consegue. 
De noite, aconteceu de acordar de meia em meia hora. 

 
16.01. Franca telefona dos arredores de Como. Diz 

que Tomás foi submetido à intervenção cirúrgica. Amanhã 
começa com babosa e... cobalto. 

 
17.01. Às 06h30min, o Pe. Guardião redistribuiu as ta-

refas e foi levado por Frei Miguel ao Hospital Francês. Há 
mais tempo com problemas para urinar. Meu medo é que 
cortem. Médico é que adora manejar o bisturi. Preparara-lhe 
o remédio como preventivo. Ele respondia: 

- Não está maduro ainda. 
Às 14h, de Cagliari, chama Anna Venezia, feliz da vida 

com seu doente, se não curado, pelo menos corado e se ali-
mentando bem e... tendo, inclusive, voltado a seu trabalho. 
E... sondou a possibilidade de uma visita à Sardenha. 

- Mas que dúvida!, respondi. Não tenho nada contra 
Sardenha...  

 
18.01. A grande notícia de hoje é que amanhã Pe. Jus-

to deve submeter-se a uma intervenção cirúrgica de próstata. 
Diante dos problemas por ele enfrentados, a operação vai ao 
encontro do seu desejo; nela vê a solução dos problemas. Se 
tivesse tomado a babosa em tempo, garanto que teria evitado 
a faca. 

 
21.01. Irineu Bernardi, de Parma, Itália, tel. 0521 

54665, me telefona vibrando: curou, com dez doses, Frei 
Lourenço, OFMConv., de tumor nos intestinos. Os médicos 
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abriram. E fecharam. Fizeram o desvio, a fim de, com a apli-
cação de quimioterapia, prolongar a vida do bom frade. A 
babosa deu-lhe de balãozinho. Frei Lourenço, segundo os 
exames, está curado. E o desvio, segundo os médicos, volta-
rá ao curso de outrora.  

 
22.01. Gianna, de Novara, é uma babosista militante. 

Da sua cidade, prepara o remédio, em garrafas de plástico e, 
num dia, chegam aos destinatários. Está tratando duma reli-
giosa nas cercanias de Como e de outra, mal-mal, mas se 
recuperando bem, em Rimini. Esta última andava com tu-
mor, em metástase, no fígado, pulmão e intestinos. 

Poderia servir também para tratar de pessoa que, sus-
peita-se, esteja com câncer nos ossos?, pergunta. 

- Claro que sim!, respondi-lhe. Apenas que o tratamen-
to é um pouco mais demorado. Se quiser escapar do perigo, 
a chance existe; aproveite-a. 

Dora Martire – Via Gissi, 06 – 711000 – Foggia – Ita-
lia, telefona, pedindo folhas de babosa. Tem dificuldade ou 
dúvida para identificar a planta. Folhas não vai levar, mas 
enviar-lhe-ei foto. Segue, pelo correio, amanhã. Com a foto 
em mão, compare com a realidade que tem sob os olhos. 

 
23.01. Manhã cheia a de hoje! Despachei mais de vinte 

envelopes para Brasil, Itália, Inglaterra e Portugal. Visitei a 
senhora da VI Estação para saber se o Rei Hussein teria re-
cebido minha remessa: não sabia. Passei para cumprimentar 
Frei Emílio e tomar um cafezinho com Frei Ovídio. 

 
24.01. Raffaello, 57 anos, de Prato, nas vizinhanças de 

Pistóia, Florença, tel. 0039.0574 23784, diz estar com câncer 
no pulmão. Já fez operação, tendo removida a parte superior 
do órgão. Submeteu-se à quimioterapia. Em seguida, radiote-
rapia. Efeito dessa última, perdeu os cabelos. Tudo isso feito 
em Paris. Parecia estar convencido que Paris é o non plus ultra 
em Medicina. No conjunto, esperançoso. 
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Convidou-me para hospedar-me em sua casa, ocasião 
em que me fará conhecer o agricultor que iniciou a prepara-
ção do remédio na região, o pioneiro. 

 
25.01. Graziella Dore, 37 anos. Seio extirpado. Quimi-

oterapia. Perda total dos cabelos. Em metástase, isto é, 
tumor no fígado e, talvez, nos ossos. Filho de nove anos 
para criar. Esposa de oficial dos carabinieri. Endereço: Via 
Coppernico, 32, Milano – Italia, tel. 02.67075289. De cama. 
Recebeu, ontem, três mudas de aloé, de Bordighera, Impéria. 
Vai começar a escalada da cura. Vamos torcer... 

Recebi radiografias e ficha médica do sobrinho de Ir-
mã Míriam. Diz ela que o homem está bem. Milagre que 
ainda vive! Come. Dorme. Durante a caminhada com a do-
ença, aprendeu algo importante: conformidade à vontade de 
Deus. 

- Quando o Senhor estiver servido e quiser, pode le-
var-me. Estou pronto, disse. Outrora a inconformidade era 
uma constante. Já andou pela Jordânia, por conta de admi-
nistração duns terrenos. 

 
26.01. Telefonema de Portugal pede socorro contra 

soluço. Há 14 meses com o problema! Como não existe con-
traindicação... 

Telefonam da Bélgica em busca do remédio. Mandei-
lhes os endereços de Impéria, isto é, Bordighera. É mais prá-
tico e mais próximo. 

 
27.01. Hoje foi o dia dos telefonemas. Uns dez, só da 

Itália. Às 09h, visitei o Pe. Guardião, no Hospital Francês, 
em Jerusalém. Comunicou-me que, amanhã, às 10h, terá alta. 
Prometi-lhe de buscá-lo. 

 
28.01. A Dra. Retico, de Roma, com câncer no seio 

(extirpado) e tendo feito quimioterapia, pede informações 
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sobre a receita. Seu telefone é 068292640. Quer hospedar-
me em sua casa. 

Daniela, que já me telefonou, 0923713329, convida-
me para passar as festas de Páscoa em sua casa. 

Pierpaola Pireda, da Sardenha, fez mil ginásticas para 
conseguir meu telefone. Quer a babosa. Enderecei-a à Irmã 
Verônica, mais próxima. Evita os contratempos previstos 
quando se envia o remédio daqui de Israel. 

 
29.01. Telefonemas: dois de Lucca, um de Roma e um 

de Perugia. De Lucca, uma senhora holandesa curou leuce-
mia. 

De Mottola, Província de Taranto, pedem fotografia 
da babosa, a fim de poder identificá-la. 

À noite, telefonou Motta, a dona que me enviara pa-
nettone. Aproveitei para agradecer. Senhora extrovertida. 
Rimos. 

 
31.01. Muitos telefonemas. Decidi pôr em dia a cor-

respondência atrasada. Hoje consegui responder sete cartas. 
 
01.02. Telefonemas da Bélgica. Pedem que deixe pron-

tos cinco frascos para o fim de fevereiro. De Trento, me 
advertem que me esperam em maio: lá querem Frei Romano 
e o Papa como hóspedes... 

Sílvio Rossi põe problemas sobre Macherium H e Ás-
pidos, as famosas gotas. Querem entregá-las à Farmácia 
Vaticana, na esperança que o lucro reverta em benefício de 
entidades que precisam de recursos.  

 
02.02. Emoção quase incontida experimentei quando, 

ao meio-dia, recebi o correio. Uma carta, em francês, ende-
reçada à revista Terre Sainte, foi-me enviada a mim. Narra 
fato inédito. Uma menina – Alla – vítima da radioatividade 
de Tchernobyl, com outras 164 crianças enviadas à França, 
foi acolhida por uma família no dia 31.07.93, para submeter-



157 Frei Romano Zago, OFM 

se a tratamento, como os demais coleguinhas. Porém, Alla 
voltou a Kief (Ucrânia), já em fins de agosto, recuperada, 
pela receita, em perfeito estado de saúde. Alla tem 12 anos. 
Que ternura experimentei por Alla! Um amor assim como se 
fosse minha filha, por ter servido do instrumento para sua 
cura... 

 
03.02. Repercutiu fortemente o caso de Alla, menina 

que se curou dos efeitos da radioatividade. Várias pessoas 
leram a carta, emocionadas. 

Frei Armando, responsável pela revista Terra Santa, me 
estimula na ideia de fazer o livrinho sobre a babosa. Frei 
Inácio Peña, responsável pela mesma revista, em espanhol e 
suplemento português, acha que ainda é cedo. Pe. Frederico 
Mans pergunta: 

- Mas o que está esperando ainda? Acha que estou 
perdendo tempo e dinheiro! Frei Frederico, um dos lumina-
res do Studium Biblicum da Flagelação, me dá tanto apoio! 
Penso que seu entusiasmo pela babosa iniciou com a cura 
total de Frei Tomás, o indiano, que teve sob os olhos, com 
câncer na cabeça. 

Da Bélgica me previnem que segunda-feira viaja al-
guém para apanhar os cinco frascos do remédio. Como Irmã 
Esterina providenciou pequeno estoque de folhas de Domi-
mus Flevit, preparei doses para Irmã Biancamargherita, 
Esterina, Nunziatina e Freis Justino, Miguel, Judas e Jorge, 
domesticamente. Aproveitando o embalo, providenciei tam-
bém a encomenda belga, com aquelas folhas frescas. 

 
04.02. Às 21h, telefonema do Canadá. Lúcia, filha de 

portugueses, mora em Cambridge. Queria informações sobre 
a babosa. 

Outros telefonemas vieram da Bélgica, Florença, Tren-
to. Que esperança para quem já não tinha mais esperança!... 
Só gostaria de poder dar-lhes alguma garantia! 
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Preparei mais um frasco de shampoo, meia-a-meia. 
Penso que posso adicionar mais sumo de babosa. 

De novo telefonema de Cambridge, Canadá. Eram 
24h15min. Esquecem o fuso horário... É Lúcia com o mari-
do nas últimas. A gente entende: na hora do desespero, vale 
tudo. A gente se agarra naquilo que acha que possa ajudar a 
resolver o problema. Lúcia conheceu a fórmula através de 
jornal português. Quanto à babosa, tem em casa, em vaso. 
Aconselhei-a a apelar para a receita. Não custa nada. E pode 
dar certo.  

 
05.02. Telefonema de Parma. Mãe aflita, teve a filha 

fulminada por raio, há 17 anos. Embora não tenha sido fatal, 
o raio ou seus efeitos deixaram sequelas: a menina ficou 
meio abalada, sem muita noção de tempo, etc. Apesar dos 
tratamentos e massagens, os resultados, até agora, são mo-
destos. A pergunta de sempre: 

- A babosa ajudará minha filha? Respondi-lhe o óbvio: 
- Mal, certamente, não lhe fará. Lamentável a gente 

não poder dar-lhe garantias! Eu bem quisera... 
 
06.02. Vários telefonemas, todos da Itália: Ancona, Si-

cília, Dom Emílio, etc. Recebi cartão de Gênova. São as 
Irmãs Franciscanas Mínimas do Sagrado Coração que me 
querem seu hóspede, já que contam com minha viagem pelo 
seu país, em breve. 

Diz Irmã Margherita Santini que ela divulga muito Il 
Miracolo dell’Aloe e del Miele, reportagem em Terra Santa. 

 
07.02. Ida, uma senhora com câncer no pulmão, está 

completamente curada, segundo seus médicos, que não sa-
bem o que ela toma para ficar curada. Limitam-se a dizer:  

- Como Deus é bom! Como Deus é bom!... 
Está ganhando corpo a viagem à Suíça. O problema é 

Rosita Genardini, com três meses de vida pela frente, segun-
do os médicos (hoje se encontra em Lourdes). Segundo 
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Cármen Pronini, da Redação da Ação Católica, de Lugano, 
Suíça, Rosita quer custear a viagem de Frei Romano e hos-
pedá-lo, levando-lhe, da Terra Santa, o remédio para curá-la. 
Respondi-lhe que contatasse Mariângela Magri e o bispo 
local (rádio e TV), a fim de tirar o maior proveito possível de 
tal viagem, se ela se concretizar... 

 
08.02. No final da noite, telefonema da Sicília, Mon-

reale, vizinho de Palermo. O marido recebera de volta, 
curada de câncer de pulmão, a sua amada esposa. Bonito 
ouvir a euforia dos dois pombinhos na outra ponta do fio! 
Sobretudo, ela, agora, segundo os exames, fora de perigo. 
Como os médicos não ficaram sabendo do tratamento por fora, 
imaginam que a cura de Ida deva atribuir-se às inúmeras pes-
soas que, fazendo corrente, rezaram pela doente e pela 
iluminação dos médicos. E dizem: 

- Como Deus é bom!... Outros exclamam: 
- Agora eu creio no poder da oração! Se soubessem 

que aí também entrara a babosa, será que alguém não haveria 
de proclamar: 

- Mas eu também creio no poder da babosa!?... 
Bonito telefonema de Novara. Me querem por lá, por-

que uma menina, de 12 anos, está com câncer no cérebro, há 
tempo operada. Agora vão de babosa na guria!  

 
09.02. Pelas 14h30min, telefonema da Suíça, Lugano. 

O Sr. Henry Schnäger toma para si as dores de Rosita Ge-
nardini, segundo os médicos, com apenas três meses de vida. 
Formula oficialmente o pedido para que realize a viagem à 
Suíça, ou na última semana de fevereiro ou na primeira de 
março. Deixou o telefone do escritório: 0041 71252102, bem 
como de sua residência: 0417 1712935. Deixou, ainda, o 
nome da senhora sua mãe, Irma, que fala italiano, garantiu-
me. Prontificou-se a arranjar-me a passagem e tudo quanto 
pudesse constituir-se em incômodo para mim. Tranquilizou-
me dizendo que só precisarei retirar o bilhete na agência da 
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Swissair, em Jerusalém. Por minha vez, acionei o Pe. Antô-
nio de Faw para providenciar meu visto de entrada em 
Israel. Parece que as coisas, vagas até aqui, estão se delinean-
do. 

À noite, Raffaello telefona. Voltava de Paris, com os 
exames debaixo do braço, curadinho da silva! Que ação de 
graças aprontou!... 

 
10.02. Dom Pradouroux trouxe-me uma página, escri-

ta por confrade seu, sobre babosa. Bonito observar como as 
pessoas são criativas! Após discorrer sobre a planta, fala, no 
fim em até 45 a 50 doses! Se, depois de tantas (e dose tripla: 
três colheres), o paciente não ficar bom, dê-se o caso por 
perdido!... 

Bem! Cada um tem o direito de dizer as maiores bes-
teiras, pois não!, mas, por favor, não queira, no final, a 
minha assinatura para confirmá-las!... 

Preparei hoje uns dez frascos, porque me presentea-
ram com uma beleza de folhas. Que os belgas venham 
buscar sua encomenda. 

Frei Silvano quis levar, mas não levou! Na Itália existe 
babosa à beça. Por que deve ser o Frei Romano a preparar o 
remédio?! 

Telefonemas somente da Itália hoje: Milão, Novara, 
Monreale. 

Telefonou Vanda, a brasileirinha, filha de baianos. 
Convidou-me para ir a Jericó. Não sei que desculpa dei. Não 
aceitei o convite. Desconfio que ela pensa que não tenho 
nada prá fazer... 

 
11.02. Pe. Cisternino me telefona. Pede própolis para 

sua úlcera. Até enviou o conta-gotas vazio através de porta-
dor. 

Preparei dois litros de chá para o francês Frei Luís, ir-
mão leigo, com diabetes em alto grau, tanto que seu pai-de-
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todos, ferido por felpa, não sara de jeito nenhum. Vamos ver 
os efeitos do chá... 

O padre italiano, que mancava, depois da babosa, anda 
reto que é uma bengala! Disse aos amigos, por aí, que precisa 
vir visitar-me, conhecer-me e agradecer. Bem educado, se o 
fizer! São tantos os curados, mas como os dez leprosos, ape-
nas um voltou para agradecer o benefício... 

 
15.02. A Suíça está apertando o cerco. Querem que vi-

aje o quanto antes. Diante disso, desloquei-me até Jerusalém, 
a fim de pedir licença e providenciar o visto de entrada em 
Israel. 

Seguiram duas doses – via Aman – para o Líbano. Se a 
gente quisesse viver disso, seria fácil. Talvez colocando pre-
ço alto, conseguisse colocar melhor o produto; o preço 
valoriza-o! E, a melhor preço, maior lucro... 

Meu passaporte está em dia, com a licença liberada pa-
ra entrar em Israel. 

Pena que Pe. Castor não mordeu a isca! Mordeu-a 
com ganas quando da viagem a Portugal; desta vez, transfe-
riu a responsabilidade para o titular. Com isso, a viagem 
pode ser marcada segunda-feira em diante, dia 20. 

Telefonemas de Portugal, da Bélgica. Da Itália: Sarde-
nha, Sicília, Viterbo, Florença, Prato. 

 
16.02. Chega fax da Suíça no qual se confirma o convi-

te para ir a Ticino. Missão especial: curar! Curar a Srta. 
Rosita Genardini, que se encontra em precárias condições de 
saúde. Criatura de muita fé, segundo o fax. Acredita na cura 
por intervenção de Frei Romano. Atribuem-me dons que 
não tenho. Se houver cura, quem fez, foi a babosa. 

Interessante o metralhar de telefonemas de ontem se 
comparando à trégua no setor, hoje! Às 19h, só consulta de 
Milão e Sicília, ambos casos menos intrincados. 
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17.02. Clélia Saloli Macorig telefona, pedindo por seu 
filho Marcello Anselmo Domenico, 18 anos, com ataques de 
nervos, tão violentos, de promover quebra-quebra onde esti-
ver. Às vezes obrigam-se a amarrá-lo à cama. O endereço de 
Dona Clélia: Via Bellini, 40 – 20.052 – Monza (MI) – Italia. 
Se Marcello ficar bom, virá à Terra Santa para me visitar. 
Dona Clélia conhece o sogro duma vidente de Mejougore, 
que mora em Monza e que, por sinal, forneceu-lhe meu en-
dereço de Belém. Êta, mundo pequeno!... 

Nasceu a criança!, como se diz. Ou seja, vou visitar a Su-
íça. Falam que minha presença por lá é questão de vida ou 
morte! Nem baixar ao hospital a pessoa quer ou faz, espe-
rando mais em Frei Romano e seu remédio que nos 
médicos.  

 
18.02. Telefonema significativo de Marselha chegou 

ontem pelas 20h. O Cardeal Robert Coffy telefonou-me pes-
soalmente, pedindo que lhe enviasse a receita da babosa. Seu 
câncer, disse, começou na próstata, passou para a coluna; de 
momento, já em metástase, tomou conta do fígado. Ele 
mesmo, embora ainda na ativa, sente-se no fim. Prometi 
enviar-lhe o remédio. Um grupo francês poderá levá-lo. 

Confeccionei mais seis doses de babosa, consumindo 
as folhas que me colocaram à disposição. 

De manhã, preparei as embalagens para a Suíça (duas 
garrafadas, de três doses cada e uma garrafa, de três doses, 
para o Cardeal Coffy). 

O pároco, deslocando-se até Jerusalém, levou um con-
ta-gotas com própolis para o Pe. José Cisternino, o qual 
acredita curar sua úlcera, usando tal medicamento.  

Irmã Esterina colocou sua mala à disposição para levar 
as garrafas, folhas de babosa e a imagem de Nossa Senhora 
para Rosita Genardini, na Suíça, mais precisamente, no Tici-
no. 
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19.02. Levei Frei Emílio até San Salvatore. Estacionei 
a Kombi. E saí em busca de minha passagem na Hanawiin 
Street. Muito gentil a senhorita que me atendeu, num bom 
francês. 

Com o bilhete no bolso, penetrei em Notre Dame. Con-
segui dois galhos de babosa. Colhi folhas para mais de dez 
frascos. Tais folhas irão comigo para a Suíça. Comigo irão 
mais sete doses prontas para o consumo. 

Para a Rosita, levo um quadro de Nossa Senhora. Po-
de pendurá-lo à parede: Nossa Senhora das Graças. Custou 
NS 80,00. Em oliveira. Bonito trabalho. 

Levo uns 400 dólares e todas as notas de 100 mil liras 
italianas para troco. Terei que trazer chocolate da Suíça, caso 
contrário, no mínimo, apanho! 

 
 
Viagem à Suíça: 20.02 - 28.02.1995 
 
Robert Coffy, cardeal-arcebispo de Marselha, França, 

me telefona, dia 18.02.95, sábado, pedindo, por favor, que 
lhe envie uma dose de babosa, portador que é dum câncer 
que o devora inexoravelmente. Manifestou-se na próstata, 
passou para a coluna, aninhou-se no fígado, órgão vital. Res-
pondi, cá de Belém: 

- Segunda-feira próxima viajo para a Suíça, mais preci-
samente para o Cantão de Ticino. Aproveito o embalo e levo 
comigo o remédio. Posso despachá-lo para V. Eminência, 
logo que chegar. Penso que é o caminho mais curto, já que 
França e Suíça fazem fronteira. Se o correio funcionar, já 
terça ou quarta-feira, poderá iniciar a primeira dose. 

- Perfeito! Agradecido, desde já, aguardo a remessa. 
Creia-me, padre, é minha única esperança de continuar vi-
vo... 

Efetivamente, dia 20.02.95, embarcava em Tel Aviv, 
pela Swissair. E três horas depois, ganhando uma hora no 
relógio, desembarcava em Zürich, em vôo normal. Segui 
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imediatamente, em viagem de trem, rumo ao Sul, para Bel-
linzona, a capital política de Ticino, rodando três horas. Mais 
15 Kms em táxi, alcançava o endereço: Via delle Vigne, 8 – 
CH – 6648 – Minusio. 

Rosita Genardini foi a primeira paciente da fila. Tumor 
no pâncreas, vesícula e fígado. O médico não lhe deu refres-
co, sendo até brutal com ela: 

- Se tiver que fazer o testamento, faça-o já, porque a 
próxima Páscoa a Sra. não a celebrará. Naquela mesma tarde 
Rosita já ingeriu a primeira colherada, com esperança. Não 
se pode perder tempo. 

O bispo de Lugano, 64 anos, sofrera três operações na 
coluna, onde se localizara o tumor maligno. Encontra-se sob 
morfina e outros sedativos, a fim de suportar as dores. Raros 
momentos de consciência. É o fim dele. Os médicos, que o 
assistem, em se tratando de homem público, impedem que 
se lhe achegue o xarope. Medo de veneno? Prestígio em liça? 
E saí de fininho, de perto, dizendo laconicamente com meus 
botões: 

- Requiescat in pace! 
Outros casos? Sim. Vários. Leucemia. Extirpação do 

aparelho reprodutor feminino. Extirpação dum seio e meta-
de d’outro. Moça com câncer no pé (câncer externo). Etc., 
etc. 

Como me houvesse prevenido com sete doses prontas 
para consumo e folhas para mais outras quinze, pude aten-
der os casos, um após outro. 

O grupo que me convidara, achou de bom alvitre não 
usar ainda TV, como imaginara, para divulgar a receita, antes 
de obter resultados concretos de cura: com efeitos obtidos 
em pacientes curados, a notícia, com detalhes e os doentes 
recuperados como ilustração, causaria impacto maior nos 
telespectadores, argumentaram. 

- Videant consules!, respondi, como quem não é dono do 
campinho... 
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Minha semana de permanência na Suíça, porém, não 
se limitou a contactos com cancerosos apenas. Aproveitei 
meu tempo livre para observar, conhecer o país que me hos-
pedava. Fruto de tais observações, perguntas e leituras, são 
as linhas que seguem. Componho-as, sobretudo, com o pen-
samento voltado para os confrades, irmãos, sobrinhos e 
amigos, que não tiveram oportunidade de conhecer o Velho 
Mundo senão pelas aulas de Geografia. Espero poder ofere-
cer-lhes alguns dados mais concretos e atualizados sobre um 
pedacinho dele, a Suíça, que visitei. 

 
Suíça 
A Suíça está situada na parte centro-meridional da Eu-

ropa. Seu território não tem saída direta para o mar. O 
território suíço ocupa 58% da parte central dos Alpes, ado-
nando-se de 1/7 de sua superfície total. A altitude média dos 
relevos alpinos é de 1.700 metros. Os Alpes valeses, ricos em 
geleiras e neves eternas, constituem a parte mais imponente 
e espetacular, com picos que atingem mais de quatro mil 
metros. 

 
População 
As raízes da evolução histórica da Suíça, que sofreu re-

cente influência das áreas culturais alemã, francesa, italiana, 
especialmente, devem-se buscar já em época pré-romana e 
romana. 

 
Língua 
Uma das manifestações mais eloquentes da heteroge-

neidade do povo suíço baseia-se na rica pluralidade 
linguística de seu território. 

Ao redor de 3/4 fala o alemão, 1/5 o francês, 1/4 o itali-
ano, sobrando apenas 1% para o romanço. 

As quatro línguas são reconhecidas em todo o territó-
rio nacional, inclusive, sendo impressas no papel-moeda 
corrente. Numa face, francês e italiano: Banque National e 
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Suisse – Banca Nazionale Svizzera, noutra, alemão e romanço: 
Schweizerische Nationalbank – Banca Naziunala Svizra... 

É comum topar com pessoas que dominam os três 
principais idiomas, empregando indiferentemente um deles, 
embora traindo sua origem no sotaque. 

Além das línguas acima, segundo sua procedência, 
manejam, em família, o dialeto dos ancestrais, como é o caso 
do lombardo, entre os de origem italiana ou o alemano, co-
nhecido como Schwyzerdütch, entre a população que utiliza 
o alemão clássico ou Schrifdeutsch, havendo variações suíças 
típicas também para os que empregam o francês. 

Curioso que nenhum suíço, mesmo de procedência ou 
origem ou com sobrenome alemão ou francês ou italiano, 
uma vez reconhecido de fato e de direito como cidadão hel-
vético, não aceita ser respectivamente ou alemão ou francês 
ou italiano. Orgulha-se de sua cidadania, e não a trocaria por 
nenhuma outra, considerando as três citadas até como infe-
riores à sua... 

Especificamente, diria que se respira uma espécie de 
ojeriza maior contra o alemão. Explica-se pelos desmandos 
cometidos pelos nazistas na última guerra, quando o povo 
alemão – injustamente! – é responsabilizado pelos horrores, 
como se tivessem que ser atribuídos à Alemanha atual e/ou 
a todos os alemães, sem distinção entre alemães e nazistas. 
Foi a partir do conflito mundial que começaram a se articu-
lar uma multiplicidade de dialetos locais, usados com igual 
dignidade que a língua literária em ambientes políticos, mili-
tares e até em circuito radiotelevisivo numa como que volta 
às origens e num como que fomento ao nacionalismo. Até 
professores de Alemão clássico, usado oficialmente nas esco-
las e repartições, aderiram à onda... Quando se pergunta pelo 
motivo de tal nacionalismo ou por que ser suíço e não de 
outra nacionalidade, a resposta é sempre óbvia: 

- Custou muito à Suíça alcançar a liberdade que goza 
hoje. Nós nunca cultuamos reis, tiranos ou ditadores. Fomos 
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sempre governados por Conselho, e isto é conquista que não 
tem preço... 

Referem-se à atual monarquia inglesa como exemplo 
de regime, retrógrado de causar dó, diante da espantosa de-
cadência a que chegou e da qual acham, não vai sair; antes 
dizem que o povo inglês, saturado dos escândalos diários 
envolvendo seus cortesãos, que mantêm os periódicos em 
suculentos pratos, para quem busca lama e podridão, de re-
pente, cansado e com vergonha, numa revolução, opte por 
sistema ou regime mais simples e decente, como se imagina 
que conviria a reis... 

 
Religião 
Apesar da conhecida atuação de Zwinglio e Calvino, 

históricos promotores da reforma nestas terras, os católicos 
alcançam pequena maioria, talvez 48%, graças a afluência, 
nos últimos anos, de imigrantes de raízes católico-romanas. 
Até Zürich, tradicional reduto protestante, segundo as últi-
mas estatísticas, teria cedido o 1° lugar para católicos. Os 
protestantes seguem, logo abaixo, com 44%. 

Há pequenos núcleos pulverizados de Velhos Católi-
cos e exígua porção de hebreus, insignificante em número. 

 
Confederação Helvética 
O nome oficial do Estado Suíço é “Confoederatio 

Helvetica” (em latim!, nesta língua, aliás, e só nela, são cu-
nhadas as moedas), cujas iniciais – CH – formam sua sigla 
automobilística internacional. 

O termo Suíça, Schweiz, em alemão, deriva do nome 
do Cantão Schwyz, com o qual se designava, num primeiro 
tempo, somente a Suíça central ou interna, ou seja, os três 
cantões de Schwyz, Uri (Guilheme Tell) e Unterwalden, os 
quais, em 1291, já estabeleceram entre si um pacto de eterna 
aliança, a fim de, unidos, fazer frente às constantes incursões 
de povos nômades e aventureiros que se deslocavam de 
Norte a Sul e vice-versa, assolando as populações locais, or-
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deiras e trabalhadoras. A aliança visava sobretudo os asbur-
gos, os quais, apesar de poderosos, nem sempre conseguiram 
seus intentos. A iniciativa do primeiro pacto e seu êxito es-
timulou a adesão sucessiva, através dos tempos, dos demais 
cantões que vieram a formar hoje Confoederatio Helvetica. 

Os cantões, desde 1° de janeiro de 1979, data da pro-
moção de Jura a tal, a Suíça compreende 23 cantões, três dos 
quais subdivididos em semicantões. Todos são dotados de 
soberania, garantida pela Constituição. E, por sua vez, todos 
eles são dotados de uma Constituição própria e, portanto, 
gozando de autonomia legislativa, executiva e judiciária. 

 
Os Três Poderes 
Poderia causar espécie ao observador estrangeiro que 

um Estado, composto de uma colcha-de-retalhos de grupos 
étnicos, com línguas diversas e tradições várias, se constitua, 
para todo o mundo, num símbolo da harmonia e estabilida-
de! Exame mais apurado faz compreender que a unidade 
administrativa das Comunas e dos cantões, bem como a 
própria Confederação, mantendo-se estranhos a toda e qual-
quer forma de centralismo, antes, respeitando todas as 
manifestações, ainda que pequenas, explicam o fenômeno. 
Longe de partidos privilegiados pelo poder, fizeram com que 
a Suíça atingisse a força democrática que a caracteriza e de 
que se orgulha. 

Elemento essencial à mentalidade suíça é sua prover-
bial neutralidade, já declarada e reconhecida desde o Tratado 
de Paris, em 1815. 

Base da democracia suíça é a completa autonomia ad-
ministrativa e a auto-determinação, em âmbito político, bem 
como a liberdade de direito constitucional. É desde 1848, 
ano da ereção do Estado Federativo Helvético, que a Suíça 
se apresenta como nação que, superados os particularismos 
internos e valorizando-os em benefício do conjunto, engloba 
ampla autonomia legislativa, executiva e judiciária, baseada 
na força da pluralidade de contributos. 
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A menor unidade administrativa da Suíça é a Comuna. 
Elas são mais três mil. É aí que se concentra a expressão 
mais direta da tradicional democracia helvética. O Conselho 
Comunal vem eleito diretamente pelo povo e permanece no 
(en)cargo por quatro anos. 

O poder executivo é confiado ao Conselho Federal, 
composto por 7 membros que condividem, colegialmente, a 
responsabilidade de governo. Este Conselho é eleito pela 
Assembleia Federal, a cada quatro anos, obedecendo a crité-
rios que levam em consideração também as minorias 
linguísticas, étnicas e geográficas. Nenhum cantão pode ter 
mais de um representante. 

O Presidente Federal é eleito dentre os próprios 
membros do Conselho Federal. Seguindo o princípio de ro-
tação ou rodízio, permanece no cargo por um ano apenas, ao 
término do qual parte-se para nova eleição. Durante o 
(en)cargo, o Presidente é automaticamente presidente do 
ministério. No final do mandato, o Conselho Federal deve 
apresentar à Assembleia Federal a prestação de contas de sua 
administração. 

Os cantões suíços, reunidos em Confederações, têm, 
com órgão legislativo, a Assembleia Federal, composta por 
duas câmaras: o Conselho Nacional, que representa o povo, 
e o Conselho dos Estados, que representa os cantões. As 
200 cadeiras de que se compõe o Conselho Nacional estão 
subdivididas, proporcionalmente, entre os cantões em base 
ao número dos habitantes, pelo que, cada cantão ou semi-
cantão é dono de, ao menos, uma cadeira. No Conselho dos 
Estados cada cantão possui dois representantes, enquanto 
que os semi-cantões possuem um apenas. 

As leis e decretos federais somente entram em vigor se 
sancionados pela aprovação da maioria entre ambas as câma-
ras. 

Substituindo alguns dados, com boa vontade, chegar-
se-á a ver alguma semelhança com a nossa organização polí-
tica. Alguns pontos, vistos acima, bem que poderiam 
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melhorar o andamento de nossa democracia brasiliense e 
brasileira em geral... 

 
Bandeira 
A bandeira nacional suíça apresenta uma cruz equilate-

ral branca sobre campo vermelho. Dessa, apenas invertendo 
as cores, deriva o símbolo da Cruz Vermelha, a organização 
de socorro, criada em 1863 – 1866, por iniciativa de Henri 
Dunant. 

 
Catecismo 
O cristianismo e sua prática decrescem, também, na 

Suíça e como, de resto, nos demais países europeus, agoniza. 
O clero reduz-se, também em número, criando dificuldades 
para prover as paróquias: há padres obrigados a assumir até 
três paróquias. 

O clero, ao estilo conhecido do da Holanda e da Ale-
manha, malha Roma, o Papa (ainda que eslavo!), a 
hierarquia. As igrejas são frequentadas por velhos, na sua 
maioria. 

Os jovens são ignorantes em matéria de catecismo. 
Demonstram falta da mais elementar instrução religiosa. É 
fácil encontrar jovens que não sabem o que é Trindade, Sa-
cramento, Eucaristia, Confissão. Comungam porque 
observam que os outros também o fazem, num ato gregário. 
É que são fruto da safra da nova forma adotada de catequi-
zar, o outro extremo do sistema chamado decoreba, 
neologismo criado para indicar que as gerações passadas só 
haviam ensinado a decorar... Pelo novo método, passou-se a 
contar estórias, dar exemplos, ler a Bíblia, entremeado com 
cantos, sem fundamentar a doutrina. O que sobrou? Pouco, 
se observados os resultados. Talvez nem um nem outro mé-
todo seja ideal ou mereça canonização; quem sabe, um 
pouco de ambos. As vítimas aí estão, pedindo tréguas... 
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No Trem 
Embarcando em Zürich, rumo a Bellinzona, pude cru-

zar quase todo o país no sentido Norte-Sul, percurso 
vencido em três horas. Da Estação, saindo da cidade, os 
olhos não se saciavam de filmar a paisagem, a vida cotidiana 
das pessoas envolvidas na sua rotina, as galinhas, os marre-
cos, as ovelhas, as vacas, os cavalos. Podia constatar, desde 
logo, que o suíço é povo idêntico ao nosso em muitos aspec-
tos. O que não se vê é sujeira, aqueles montes de lixo 
abandonado, poluição, abandono, miséria. Aí tudo é útil e 
utilizado. Tudo anda. Não se vê uma mosca nem prá remé-
dio. A madame, que sai a desfilar com seu fifi, leva, com a 
bolsa, a pá e a vassourinha, a fim de num eventual cocô do 
seu cão pedigree, recolher o dejeto para o cesto de lixo... É 
frequente encontrar o gari, empunhando, com garfo, na sua 
farda típica, a vassoura que varre, até as folhas do outono-
inverno. Nunca vi na Suíça um depósito de lixo. Para onde 
irá? 

Os trilhos seguem o vale, como garganta na monta-
nha, à esquerda e à direita. Quando podem encurtar a 
distância, não há dúvida: furam o morro que estorva sua cor-
rida: túnel. Os túneis sucedem-se, incontáveis, como as 
curvas em nossas estradas na região da serra. 

De um lado da corrente, a ferrovia; na margem oposta, 
a poucos metros, traçaram a rodovia, duas mãos, com carros 
circulando em dois sentidos. Se os túneis se multiplicam para 
a passagem de trem, de modo semelhante na rodovia, onde, 
aliás, são incontáveis as obras-de-arte: pontes e viadutos via-
bilizam uma estrada sem subidas ou descidas íngremes, de tal 
maneira que se roda nela sem trocar a marcha no veículo. A 
pista de rolamento não apresenta a mínima falha ou buraco, 
oferecendo total segurança ao motorista. 

Quando deparo com as gigantescas torres de concreto 
armado, sustentando blocos que unem um abismo a outro 
abismo, recordo as fantásticas obras-de-arte da morta e se-
pultada Ferrovia do Aço, trecho que observei em Itabirito, 



172 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

Minas, engolida nos inóspitos rincões por onde deveria cru-
zar, com colunas semelhantes ao mármore, de até mais de 
cem metros de altura, projetada no tempo do milagre brasileiro, 
nos anos ’70, no regime militar, quando tudo tinha que ser 
maior do mundo. Lá está enterrado o dinheiro do INPS, que 
nunca foi nem nunca será restituído, causa de o nosso siste-
ma de saúde estar falido ou ter virado sucata. Lembro Itaipu, 
que sepultou Sete-Quedas. Lembro a Transamazônica. Lem-
bro, ... lembro, indignado, do quanto de dinheiro que foi 
botado fora, impunemente. Peço a Nosso Senhor que per-
doe tanta malvadez e tanto orgulho que cega. Peço que, um 
dia, nosso povo possa gozar do mínimo de bem-estar que o 
suíço conquistou e goza. Senhor, escutai a nossa prece! 
Quando percebi, anunciaram que a próxima estação é Bellin-
zona, onde devo saltar. 

 
Mordomia 
Três dias de sol festejaram minha chegada ao Sul. Se as 

montanhas mais altas (2.525 metros) que circundam o Lago 
Maior apresentam a alvura da neve, amarelada pelos raios do 
sol, cá embaixo, floriam as camélias, os pássaros chilreavam, 
as árvores embandeiravam-se de verde em mil rebentos. O 
esquilo saltitava, inquieto, voando de galho em galho num 
frenesi de quem busca um tesouro. 

No dia 24, porém, pelas 10 horas, depois de escrever 
os cartões que devem ter recebido, dirijo-me à janela para 
esticar um pouco os braços, cansados da mesma posição e 
surpreendo-me com o espetáculo da neve. Nevou tempo! 
De mansinho, caía a neve em flocos. Bobo, fiquei olhando, 
olhando, tanto de até me dar sono... 

Ocupo, por uma semana, o quarto onde o bispo cos-
tuma se refugiar quando não quer ser interrompido em 
algum trabalho urgente. Ao lado, fica o Mosteiro São José, 
das Carmelitas onde, cada dia, às 07h30min, concelebro com 
Pe. Carlos Gerardin, superior da comunidade dos carmelitas 
de Mântova, que prega tríduo de espiritualidade às monjas. 
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Nos restantes dias, a Madre Abadessa contrata-me como ca-
pelão, dispensando até o titular... A partir de então, usufruo 
do silêncio absoluto. Sem telefone. Sem TV. Durmo cedo. 
Um sono só. A casa toda é só minha. 

Almoço com Josephine Gebert e Rosita Genardini 
(Com o canto do olho, observo que sua cor, que era de latão, 
melhora a cada dia) no restaurante à beira do Lago Maior, 
dum azul-turquesa sereníssimo, onde as embarcações regres-
sam e se vão, com gaivotas famintas sobrevoando-as. 
Lembro do Guaíba, de nossos rios estupidamente poluídos e 
ainda tão pouco explorados, e lamento que ainda demos tão 
pouco à terra: antes, tiramos. E não aprendemos, ainda, a 
viver. Condições há de sobra para se viver na fartura com o 
tanto que a mão dadivosa da Natureza nos galardoou!... 

 
Diálogo com as Carmelitas 
Nos dias em que (con)celebrei para as Irmãs Carmeli-

tas, sempre lhes dirigi fervorilho a partir da Liturgia da 
Palavra, finalizando a reflexão com preces comunitárias. Tive 
impressão que isto criou afinidade de par a par. Incontinenti, 
a Madre Cecília me convida para falar às Irmãs da comuni-
dade, após o jantar. A primeira noite absorveu o tema sobre 
a Terra Santa, com os mistérios salvíficos aí nascidos e com 
os problemas a eles inerentes. Na segunda noite, ensinei-as a 
usar a babosa para tratar do câncer e de outras doenças, mas 
ensinei também outras receitas, ou seja, tratar de anemia, 
asma, artrose, pedras nos rins, calos, queimaduras, cortes, 
pressão alta e/ou baixa, prisão-de-ventre, etc. 

 
Curados de Leucemia 
Na tarde de sábado, 25, com Cármen Pronini, consa-

grada leiga, uma fundação de nosso Frei Agostinho Gemelli, 
visitei Lugano, em particular, a comunidade franciscana de 
Nossa Senhora de Loreto, sete frades. Frei Otmar, alemão, 
mas radicado na Província da Suíça, foi meu guia e interlocu-
tor. Entre outras, como capelão das Irmãs Clarissas, 
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mosteiro nas cercanias, disse que a babosa curara a leucemia 
da mãe da Irmã Brígida, que vive naquele convento, fruto de 
uma dose, vinda de Belém, Israel, enviada, a pedido, por um 
tal de Frei Romano. Claro que fiquei meio encabulado, e 
pensei: 

- Meu Deus!, como este mundo é pequeno!...  
 
Acredite, se quiser 
Para filho do terceiro mundo, colher da boca de moto-

rista de táxi a história que segue, só podia mesmo causar 
estupefação. Segundo Francisco, calabrês, radicado em Bel-
linzona desde os 12 anos, chegado com o pai, há 45, os 
políticos do país entraram com projeto-de-lei em que pro-
punham reduzir seus proventos. Quiseram diminuir seus 
vencimentos porque achavam que recebiam demais... 

Que tal um estagiozinho de senadores e deputados tu-
piniquins na Suíça?! A informação acima procede. Testada 
junto a outras pessoas, confirmaram. O incrível que nem 
acharam tão extraordinário!... 

Falando em político suíço, o bem-estar do povo daqui 
deve-se exatamente ao político e ao social andarem como 
duas linhas paralelas, e não como no Brasil, onde se registra 
um abismo intransponível entre as duas realidades. Se no 
Brasil o legislativo aumentou seu salário em 150% num soco, 
e o executivo vetou o aumento do salário mínimo, argumen-
tando ser fator de aumento do índice de inflação e porque 
não disporia de fundos para saldar os compromissos com os 
aposentados, é que nossa mão-de-obra é mal remunerada. 
Na Suíça se pagam trinta francos por hora de trabalho, sem 
se tratar de trabalho especializado. Na Itália, segundo o Frei 
Plácido, que trabalha na Biblioteca, uma moça que maneja o 
computador e, como auxiliar, recebe £ 50.000,00, a bagatela 
de uns trinta dólares. Quanto tempo precisa trabalhar um 
operário brasileiro para embolsar U$ 30,00?!... É verdade que 
a vida, na Suíça e na Europa em geral, é cara, mas isso não 
diminui a verdade que nosso salário é aviltante... É mais mo-
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le, acredito, cavar a vida na Europa, apesar de ser mais cara 
do que no Brasil. 

 
Santuário Nacional 
Os promotores de minha viagem quiseram brindar-me 

com uma romaria ao Santuário nacional. Programamos a 
visita para o último dia, já que o santuário fica no caminho 
de volta. Com isso, de malas prontas, levantei acampamento 
do Cantão do Ticino, dia 27, segunda-feira, cedo, engolindo 
paisagens no registro da memória, rumando para o Cantão 
de Schwyz, nos pré-Alpes onde, numa altitude de 900 me-
tros, situa-se a cidadezinha de Einsiedeln, com talvez seus 10 
mil habitantes. 

A viagem, num Golf SL, por causa da nevasca na vés-
pera, durou quase três horas. Nevou, praticamente, durante 
todo o percurso. No trajeto, pude observar que a Suíça é 
harmonicamente desenvolvida. 

O santuário nacional de Einsiedeln remonta ao ano de 
934, devoção local iniciada pelos monges eremitas. Hoje o 
conjunto quadrilátero ocupa a superfície de 34.000 m2 de 
área construída. A igreja abacial (1719-1735), ladeada de duas 
torres, é um suntuoso edifício barroco de 113 X 41 metros, 
ricamente decorado, passando, no momento, por total res-
tauração. 

A imagem da Virgem Negra, do séc. XV, é venerada 
por peregrinos do mundo inteiro. Dado que as obras de res-
tauro estão em andamento, a histórica imagem foi 
transferida, provisoriamente, para a cripta onde, por sinal, às 
10 horas, gozei do privilégio de celebrar sozinho. 

Quando me dirigi à sacristia, porém, o monge me al-
cança, um a um, os paramentos, tudo muito antigo, 
amarrotado. A última das peças foi a casula. Qual não foi 
minha admiração quando me estendeu um daqueles exem-
plares que o Frei Fagundes, no Seminário, odiava (Como as 
campainhas, que sabia fazê-las tomar chá-de-sumiço de não 
voltarem nunca mais!) e, para ridicularizar, chamava-as de 
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caixa-de-violino. É bem possível que o sacristão tenha lido em 
meu rosto o espanto espontâneo. Apressou-se logo a acres-
centar, à guisa de explicação: 

- É barroco, sabe, ao estilo da igreja, disse num muxo-
xo, como a incitar-me ao apreço da obra... Aí, enquanto 
amarrava as já surradas fitas de algodão por baixo da casula, 
à altura do cíngulo, a fim de que a preciosa mercadoria não 
deslizasse, fiquei a interrogar-me: 

- O que teria sido feito de todas aquelas caixas-de-violino 
que havia naquele tempo em Taquari, nas então cinco cores 
litúrgicas?... Se estivessem aqui, certamente teriam ressaltado 
seu valor... 

Juro que eu não sabia que caixa-de-violino fosse para-
mento de estilo barroco!... 

- Vivendo e aprendendo!, concluí, feliz por ter apren-
dido mais essa. E sabe que me convenci que o tal paramento 
é barroco mesmo?!... 

 
Carnaval 
Desembarcando, às 09 horas, em Einsiedeln, deparo 

com animados blocos carnavalescos, desfilando, àquela hora, 
nas ruas atulhadas de neve. Com suas botas antiderrapantes, 
próprias para esquiar, e roupas térmicas, evoluíam os figu-
rantes em vai-e-vem puxando os diversos grupos uma única 
banda, sempre ao compasso de marcha. A imagem, com o 
calor tropical do sambódromo, entrou em segundo plano... 
A característica exclusiva parecia ser as máscaras. Todos os 
figurantes andavam mascarados. Inúmeras máscaras. Varia-
díssimos temas. Parece que na máscara, exibindo-a de todos 
os lados, encontravam o sabor e a graça da folia. Eram cer-
vos, narizes monumentais, caras de bêbados, cachimbos de 
metro, as atividades do campo e aldeia, as agricultoras com 
seios amazônicos (sacos de serragem), etc. Tudo muito em 
ordem, inocente como deveria ser colégio de freira. 

Como eu circulasse em hábito de frade e sandálias sem 
meias, pensei: 



177 Frei Romano Zago, OFM 

- Se a Comissão Julgadora me focalizar com suas tele-
objetivas caminhando assim na neve, sem resvalar, com os 
dedos dos pés brancos (E não roxos de frio!) e isto sem pro-
porcionar-lhe sequer a esmola dum espirro, acredito que se 
teria inclinado a me conceder, ao menos, o prêmio-
consolação! Só que eu não estava concorrendo a coisa algu-
ma! As circunstâncias tinham-me jogado aí. Incrível, no 
entanto, que eu andasse enfrentando a neve do chão e a que 
caía do ar não me abrigando a mais do que o normal senão 
que com um polôver! Para ser sincero, não me prevenira! De 
mais a mais, o que precisa temer quem anda movido a babo-
sa e própolis?! 

Entre parêntesis, não pensem que andei bancando o 
herói ou santo. É que não experimentei frio mesmo naquele 
clima seco e sem vento... Andar na neve fofa era uma delícia. 
No seu gozo, nem se liga para frio... 

Garantiram-me que o carnaval de Einsiedeln é o me-
lhor e mais participado da Suíça. É cultivado mais por parte 
dos católicos (Daí a antipatia das comunidades protestantes 
por carnaval) que brincam até quarta-feira-de-cinzas, quando 
estes figurantes todos são vistos na igreja, contritos, rece-
bendo as cinzas penitenciais, com que iniciam a Quaresma. 

 
Rumo ao Aeroporto 
Despedi-me dos bons amigos Josephine, Aurélia e Eli-

as, terminada a missa e, a bordo de outro veículo 
Volkswagen, mais usado, com Daniela, uma esguia austríaca, 
ao volante, segui para o que, há uma semana, fora meu pon-
to de chegada. No decurso da viagem, observei que os suíços 
não fabricam carro. Importam-nos da França, Itália e Ale-
manha, sobretudo, mas ultimamente invadem carros 
japoneses. Carros bem conservados. Não se vê carro batido. 
Carros novos. Não observei, nas seis a oito horas em que 
andei de carro, motorista trafegando em excesso de veloci-
dade ou cometendo imprudências na estrada. 
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De Tel Aviv a Belém 
Frei Estêvão, no seu respeitável 1,92 metros, teve a 

gentileza de me apanhar no Ben Gurion. Quando pegou 
minha pequena mala preta para enfiá-la na Kombi, com doze 
quilos de chocolate na barriga, estranhou aquele peso de 
chumbo. Apressei-me logo a explicá-lo, antegozando a brin-
cadeira: 

- Retornando aos territórios ocupados, o sujeito precisa 
estar prevenido, ora! Trago aí a metralhadora desmontada e 
balas para bastante tiro!... 

E rimos o bom rir, sobretudo quando soube do ino-
cente conteúdo... 

 
Requiescat in Pace! 
Lembram de Dom Eugênio, mencionado na primeira 

página, bispo de Lugano, que se encontrava em fase termi-
nal, mas que os médicos rejeitaram a babosa? Recebo 
telefonema da Suíça em que me comunicam o seu passamen-
to, às 15 horas de 02.03. 

Depois de reintegrado na comunidade e de distribuir 
chocolate da Suíça, talvez o mais famoso do mundo, ao pes-
soal da casa, retomei a rotina de Belém. 

 
Nem tudo que brilha é ouro 
Talvez as páginas lidas possam dar a impressão de o 

impacto causado num brasileirinho de terceiro mundo, des-
lumbrado ante o esplendor duma Suíça, país da mais alta 
renda per capita do mundo. 

Na verdade, nesta semana suíça, tenho andado sempre 
com os olhos abertos, atento a todos os detalhes, observan-
do também aspectos negativos, que se encontram. 
Propusera-me a ter espírito crítico, objetivo, antes de pisar 
aquele chão. É preciso saber distinguir ouro de ouropel... 

- A Suíça, é sabido, recolhe capital de fora. O pessoal 
aplica aqui, apoiando-se no famoso segredo bancário. É uma 
fonte de divisas. Mas a Suíça, como depositária de matéria-
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prima, é muito pobre, como, de resto, toda a Europa. Não é 
autossuficiente em nada. Explora, além das aplicações, o 
turismo. Apesar de pobre em matéria-prima, vive muito 
bem, obrigado, enquanto que nós, que afogamos em rica 
matéria-prima, vivemos miseravelmente... 

- Observei que o suíço vive bem, sim. Administrando 
seu salário ou aposentadoria, não precisa se preocupar. Po-
rém, surgem nuvens negras no seu horizonte. O governo 
está buscando arrecadar imposto aqui e acolá, dando impres-
são que suas reservas estejam se esgotando. O pessoal anda 
com a pulga na orelha. Pressente-se crise iminente. E per-
gunta: “Efeito da crise de todos os países? Ou 
desmoronamento do capitalismo, à semelhança do que acon-
teceu com o Comunismo? O que virá em seu lugar, o caos?” 

- O correio, uma das instituições perfeitas, motivo de 
orgulho dos europeus, hoje não apresenta mais a eficiência 
dos bons tempos, nem na Suíça, tão pequena de caber umas 
sete vezes no RS! Cansou de apresentar qualidade?... 

- Estamos acostumados a ouvir e ler sobre falcatruas 
que cometem políticos, indústrias, comércio, empreiteiras, os 
grandes, enfim, não só no Brasil, mas no mundo todo, tam-
bém nos países mais sisudos ou assim tidos. Todos sabemos 
que a Suíça industrializa chocolate. Bastaria citar os produtos 
Nestlé, multinacional. Pois apareceu o escândalo também na 
impecável Suíça, precisamente, no mundo do chocolate. 
Tendo sido analisado o produto, constatou-se que havia sido 
usado óleo de palmeira como um dos ingredientes. Você 
sabia que da palmeira pode sair chocolate? Eu, não. Fiquei 
sabendo depois de visitar a Suíça. 

Apesar de apontar estes senões, não resta dúvida que o 
nível de vida do suíço em geral, se comparado ao do 
brasileiro, também em geral, pode-se dizer, sem medo de 
errar, que o suíço pode ser comparado ou visto como ser 
vindo do paraíso... 
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20.02. Às 07h50min, vôo de Tel Aviv para Zürich, Su-
íça. Daniela me recebe. Chegando ao aeroporto, atualizei o 
relógio, atrasando-o em uma hora em relação ao horário de 
Israel. 

Já às 12h30min, havia trem para Bellinzona, com 
Lugano, uma das capitais de Ticino, o cantão italiano da 
Suíça. O percurso se faz em quase três horas. O trem pára 
em muitas estações. A paisagem é alpina. Montanhas à 
esquerda e à direita da ferrovia, cobertas de pínus, usado 
como reflorestamento. A neve já está degelando; parece sal 
derretido escorrendo morro abaixo. As árvores, plantadas 
pelas recostas íngrimes, parece que foram semeadas com 
farinha, ou sal, ou talco. Em alguns pontos, o semeador, 
generoso, deixou cair demais, exagerando na dose. 

Chegando em Bellinzona, tomei táxi, rumando para 
Minusio, Via delle Vigne, 8, onde mora Josephine Gebert, 
com quem mora Rosita Genardini, a doente. Fui recebido 
como Salvador. Rosita está perdida! O médico aconselhou-a a 
fazer o testamento. Realmente, faltam-lhe as forças. Sua cor 
denota o mal. Já à noite, começou a tomar o remédio, com 
muita fé. É mulher de fibra. Todo mundo sabe que seu caso 
é gravíssimo. E é mesmo: câncer na pleura, no fígado e no 
pâncreas. Metástase. 

 
21.02. Às 18h30min, celebrei para as Irmãs Carmelitas. 

Hoje de manhã, às 07h30min, concelebrei com Pe. Carlos, 
um carmelita, superior da Comunidade de Mântova, Itália, 
71 anos, que prega três dias de retiro para as freiras. 

O mosteiro dispõe duma casa, ao lado, onde se hos-
peda o bispo, uma espécie de refúgio para estudo. Aí fiquei 
hospedado, com Pe. Carlos. São dois ótimos quartos. Cale-
fação. 

Fazemos as refeições no Mosteiro, em salinha à parte. 
Aproveitamos para conversar. Já vendi aí mesmo uma dose 
de babosa, mel e destilado. O carmelita apresenta problemas 
de próstata. Embora ainda não se tenha submetido à opera-
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ção, encontra-se a caminho dela. Inclusive, sofre de uma 
inflamação da bexiga. Daí a dose vendida, isto é, passada adi-
ante. 

Às 14h30min, na casa de Josephine e Rosita, preparei 
as doses com as folhas trazidas da Terra Santa. As meninas 
tinham providenciado mel; pudemos, assim, trabalhar a ple-
no vapor. Com Aurélia, cunhada de Rosita, escorando-se e 
limpando as folhas daqueles espinhos, preparamos uns 15 
frascos. 

O que me deixa encucado é o corpo mole que fazem 
para oferecer o remédio a Dom Eugênio, bispo de Lugano. 
Mas o que é que estão esperando?... O homem está em esta-
do pré-comatoso... Se esperam mais um pouco, era uma vez 
um bispo de Lugano; que procurem o substituto! 

 
22.02. Telefonei a Portugal. Atendeu a menina Jacira, 

que passou o aparelho à mãe, não antes duma troca de repini-
cadíssimos beijos, claro. Dona Palmira vibrou com a real 
possibilidade de um posto de Áspidos e Macherium H em 
Portugal, segundo sugestão minha, localizado precisamente 
em Coimbra. Basta que contatem por lá oncólogo(s) de re-
nome e boa vontade para acolher e controlar os casos após a 
babosa e que precisam de socorro na fase seguinte. É que 
Coimbra é o centro geográfico do país. 

Sílvio Rossi prometeu marcar presença no Mosteiro 
São José, sexta-feira, dia 24, pelas 11h da manhã. Desse en-
contro dependerá de algo concreto para um futuro centro 
autônomo em Portugal. 

À tarde, com o trio Josephine, Rosita e Aurélia, emba-
lamos as doses preparadas ontem, em frascos de meio litro. 
Foi uma realização para as três contemplar as garrafas enfi-
leiradas no porão, temperatura-ambiente, encobertas com 
plástico e pouco expostas à luz, prontas para o consumo... 

Josephine está eufórica. Se Rosita curar, é certo que 
vai me dar um carro, que poderei comprar no Brasil, às cus-
tas suas. Se meu trabalho se voltar a cancerosos e aidéticos, 
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claro, será utilíssimo no socorro aos doentes. E pretende, 
sempre se Rosita curar, atacar, em cheio, com propaganda 
nos meios de comunicação sobre babosa na Suíça. Com ou-
tras palavras, se acontecer a cura, obrigatoriamente, voltarei 
à Suíça.  

 
23.02. Dona Palmira falou forte na minha volta a Por-

tugal, antes de minha partida em definitivo para o Brasil. 
Ao meio-dia, almocei num restaurante sobre o lago, 

com Josephine e Rosita. Peixe. Comi bem. Pouco peixe. Ro-
sita comeu doze talos de aspargo. A cor dela apresenta-se 
menos amarela, mas sua situação não está fácil. Dirige seu 
Audi com mais desenvoltura que Rosita, o Volskwagen, Golf 
SL. 

Josephine me passou mais 700 francos suíços. Estou 
agora com 1200. Gastei 30 com cartões postais e 80 de táxi, 
pagos a Francisco, calabrês, aqui radicado há anos, quando 
desembarquei em Bellinzona. 

À tarde, pelas 15h, sem sesta, saí com Cármen Pronini, 
com quem conversara ao longo da manhã, para a casa de sua 
sobrinha Helena. De lá, fomos identificar um pé de babosa, 
com folhas de pintas amareladas. Não é babosa, mas da fa-
mília e, portanto, deve vingar. 

Ascona oferece panorama estupendo, com o Lago 
Maggiore como imenso espelho azul. Ao fundo, os Alpes, 
desfazendo-se das nuvens em seus cimos e rebrilhando ao 
sol que se punha. Soberbo! Ascona foi comprada pelos rica-
ços e artistas. Os ticineses não resistem às tentadoras ofertas 
dos milionários. 

 
24.02. Há uma máfia ou uma competição com minha 

vinda à Suíça: ou não querem que eu fale na TV ou gostari-
am que eu falasse, mas há quem boicota. O pai duma das 
Irmãs Carmelitas me faria chegar, se quisesse. Meus hospe-
deiros são contra que aconteça agora; segundo eles, ainda é 
cedo. 
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Se algumas pessoas forem curadas, a Suíça se renderá. 
Pedi hoje para que Josephine e Rosita controlem bem as 
pessoas que receberem o remédio e que exijam resultados 
dos exames após cada dose. 

Os Alpes, batidos pelo sol vespertino, descongelando-
se da neve, parecem um capoeirão por onde passou o fogo 
para uma boa queimada. 

Conversei por mais de hora com a Madre das Carmeli-
tas. A Abadessa vibrou com minhas várias receitas e disse 
que um dia me convida para falar exclusivamente às religio-
sas. 

O suíço parece-me fundamentalmente egoísta e fecha-
do. Dona Josephine, solicitada a fornecer uma das vinte 
doses que armazena no porão, negou-se a fazê-lo à Madre. 
Disse a Superiora: 

- Fífi prefere dar-me um milhão em dinheiro a entre-
gar um frasco! Suíço é assim? Se for, pena! 

 
25.02. Sílvio Rossi chegou, com Nicolau e Kátia, grá-

vida, às 11h45min. Fomos almoçar no restaurante sob a guia 
de Josephine. 

 
26.02. À tarde, com Cármen Pronini, visitei Lugano. 

Cármen, além de quatro quilos de chocolate, compra Guida 
Turistica di Svizzera, com mapa rodoviário, e mais cópia de 
Varcare la Soglia della Speranza, do Papa João Paulo II. 

Cármen é uma consagrada leiga. Em sua companhia, 
visitei os freis de Lugano, conversando mais com Frei Ot-
mar. Ele me contou que a mãe de Irmã Brígida, portadora de 
leucemia, foi curada pela receita de babosa, mel e destilado. 
Ela mora a 10 Kms de Zürich. Bendita babosa! O bispo é 
que está morrendo... Em tempo, Irmã Brígida é clarissa. 

Regressei, pelas 19h, a meu posto de observação, 
qualquer coisa a desejar que se perpetuasse para o resto da 
vida: silêncio, sem telefone que toca, ambiente de trabalho, 
dormir cedo, missa às 07h30min, pássaros, árvores, ar puro 
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de montanha, paisagem e água do Lago Maggiore. Mordo-
mia! Aceitação por parte das Carmelitas e das pessoas que 
me pagaram a viagem, como se tivessem buscado, não-sei-
donde, o único salvador... 

 
27.02. Dizem que o correio, uma das realidades que 

funcionam aqui na Europa, hoje estaria em decadência, não 
apresentando mais a mesma eficiência. No Brasil, também 
baixou de nível. Despachei, ontem, mais de 30 cartões. Es-
pero que o correio trabalhe sério. 

Deixei com as Irmãs, já que mostraram tanta confian-
ça no tratamento da babosa, cópia da entrevista, embora em 
francês (algumas entendem bem!), publicada numa revista da 
Ordem Terceira, no Canadá, bem como cópia da carta, tam-
bém em francês, da matéria da cura de Alla, 12 anos, garota 
russa, vítima de radioatividade de Tchernobyl. 

Josephine me entrega envelope com cinco mil francos 
suíços. É muito dinheiro. 

- É porque o senhor curou Rosita!, diz. 
- Calma!, respondi-lhe. Rosita ainda não está curada; 

embora se possa ter esperança, principalmente ante sua rea-
ção positiva. Esperamos que cure. Segundo o médico, não 
celebrará a Páscoa conosco. 

 
28.02. Acordar cedo. Ideal, acordar às 05h. Com Auré-

lia e Fífi (Josephine), tendo Elias, um esloveno, ao volante 
do Golf SL e eu a seu lado, rumamos para Einsiedeln, nas 
cercanias de Zürich, para, à tarde, voar até Tel Aviv. 

Às 10h, missa na cripta do Santuário nacional suíço de 
Nossa Senhora Negra, devoção local de mais de mil anos, inici-
ada pelos monges eremitas. 

Despedi-me de Josephine, muito emocionada diante 
das transformações positivas observadas em sua amiga Rosi-
ta, do bom motorista Elias e da nervosa Aurélia. 

Agora, desvencilhado dos três companheiros, que vol-
taram à sua base, embarquei no carro de Daniela, funcionária 
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austríaca, mas que trabalha em Zürich, rumo à capital, pouco 
mais de 100 km. Almoçamos no Restaurante Atrium, no inte-
rior do Aeroporto e despedimo-nos. Daniela é gentil; como 
legítima germânica, sem grandes extroversões. 

Viagem tranquila. Rezei o breviário. O restante do 
tempo transcorreu em animado colóquio com meu vizinho 
de poltrona, alemão, vendedor de puas. Entendemo-nos em 
alemão, italiano, espanhol, francês, inglês e até algumas pala-
vras em português. Ele preferiu o italiano, língua em que se 
comunica sofrivelmente. 

 
01.03. De volta da Suíça, terra do chocolate, distribuí 

guloseimas: dois quilos para os Frades e Irmãs e meio quilo 
para as cozinheiras e o porteiro, reservando quatro quilos 
para a Páscoa. 

Frei Emílio chegou com meia hora de atraso, mas le-
vou sua porção de chocolate e biscoitos, além de After Shave 
e desodorante. Os freis da Comunidade pegaram ou desodo-
rante ou After Shave, presente da Adriana e Casimiro, 
presente de Campo San Marino. Além de queijo e massa de 
tomate, havia, num envelope, 380.000 liras italianas. O paco-
te foi trazido pelo Comissário da Terra Santa de Treviso. 

O dia foi duma chuva de telefonemas, sobretudo pro-
venientes da Itália e da França. Com uma semana fora de 
casa, compreende-se o acúmulo. Houve cura de um linfoma 
em Milão, fato que merece o destaque maior. 

Ao final do dia, ainda telefonemas de Lyon, Zürich, 
Milão, Cagliari, Verona, África do Sul. 

 
02.03. Enviei uma dose de babosa, mel e destilado pa-

ra Frei Delfino, ameaçado seriamente por câncer de pele. 
Sua irmã pede a fórmula do remédio. Enviei duas revistas, 
com a reportagem em italiano e a original portuguesa. Ficará 
feliz. 

Morreu Dom Eugênio, bispo de Lugano. Bem como 
eu dissera: 
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- Quem toma babosa, continua com chance de vida e 
saúde; quem tem câncer e não se trata com a receita... En-
quanto isso, Rosita, segundo depoimento de sua amiga 
Josephine, apresenta sensíveis melhoras. 

Recebo fax de Antônia Venzo Fridosio, de Grancona, 
Vicenza, em que diz textualmente. 

- Come tu già lo sai, stiamo organizzando, con Radio Idea, la 
tua venuta in Italia per il 24 di maggio. Spero che tu me la confermi. 

Além disso, amanhã, das 20 às 21h, tratarão de estabe-
lecer uma ligação telefônica com a Rádio Idea, a fim de 
responder, no ar, às perguntas e curiosidades dos radiouvin-
tes. 

 
03.03. Pe. Loffreda veio abraçar-me, eufórico, dando-

me efusivos parabéns pela viagem à Suíça. De lambujem, 
para manter-lhe a curiosidade, contei-lhe do rumoroso caso 
de cura de Alla. Não podia entender, tal era sua estupefação. 

Pe. Armando, ao me encontrar, sorriu travessa e vito-
riosamente, já que publicara, na revista, o número do 
telefone de Belém, ficando, assim, a sala de redação livre de 
inúmeras amolações. Malandro! 

Telefonemas de Cagliari (Eagle, aidética), Pretória, a 
70 km de Johannesburgo, África do Sul, Campo San Marino 
(Adriana forneceu o fax). 

Seguiu fax para Santiago do Chile. Jorge Palácios Cul-
lmann está com câncer na próstata. Comentei as indicações. 

À noite, das 20h30min às 22h, fiquei na Casa Nova, 
onde grupo de peregrinos italianos, de Turim, sabatinou-me 
até não poder mais... 

 
04.03. À hora marcada, Antônia e Crestani, de dois es-

túdios diferentes, em Lonigo, Vicenza, entrevistaram-me 
pelo telefone. Da parte deles, há confirmação da viagem para 
maio. Duas semanas girando. Haja força! 

Recebi o telefone de Pe. Lourenço, frade conventual, 
curado de câncer nos intestinos: 0521 237966. Quem o pro-
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videnciou foi Evelina Bellomo, de Florença. Telefone dela: 
055 2313357. Sua mana Teresa, com câncer nos ossos, está 
sentindo que recupera as forças. E aí quer as medidas da 
manjedoura do Menino Jesus da Gruta, de Belém, a fim de 
providenciar berço bordado a ouro. 

Pelas 22h, telefonema de Guadalajara, México. Quem 
fala é Dr. Flávio Calixto, de Paraná, Brasil, médico de colu-
na, cujo professor de Medicina, em Dallas, está com linfoma. 
Dr. Flávio deixa seu telefone: 0052 6537895. Um dia poderá 
ser útil. 

Pelas 23h, telefonema de Moura, Portugal, querendo 
saber se diabético pode tomar o remédio contra o câncer, 
por causa do mel como ingrediente na fórmula. 

Três doses seguiram para a França. Sempre argumen-
tam que por lá não existe babosa. Dei-lhes endereços da 
região de Ligúria, Itália, rica em aloés. Como não é muito 
longe... 

Hoje quase não foi possível jantar, tal o volume de te-
lefonemas, todos procedentes da Itália. Aliás, já é de praxe 
chegar à refeição quando a comida está fria. É o preço de 
quem se determinou servir... 

 
05.03. Ontem à tarde e o mesmo aconteceu à noite, 

parece que Foggia decidiu telefonar-me. Sempre casos ex-
tremos, desesperadores. Tenho a impressão que o pessoal 
botou-se na cabeça que sou um baita doutor ou santo para o 
qual todos os males têm cura!... Bah! 

Um Gaúcho na Suíça é o título que levam os rabiscos 
feitos em cima de minha viagem àquele país. São notas co-
lhidas nas minhas andanças por lá, completadas por 
informações sobre Geografia, História, Economia, Religião, 
Regime político e social dos helvéticos. Meu objetivo é envi-
ar as dez páginas aos amigos, familiares e confrades do Brasil 
aos quais não foi dada chance de conhecer aquela parte típi-
ca do território europeu. 
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Telefonemas? Poucos. Aos domingos é quase sempre 
assim. Mais um de Foggia. 

 
06.03. Carlos A. G. Ribeiro convida-me para passar fé-

rias em sua casa, no Minho, morador que é de Porto. 
Frei Guido afirma que se criou um halo de magia ao 

redor de Frei Romano. Penso que pretende que o livre de 
seus calos... 

Hoje de manhã chegou um casal árabe, pai, mãe e fi-
lho: diabetes. Feridas generalizadas. Pressão alta. 
Infertilidade (não tem mais filhos). Pô, agora tenho que so-
lucionar todos os problemas?! 

Da Itália, uma senhora, com filha de três anos, diabéti-
ca, que toma insulina quatro vezes ao dia, não suporta ver a 
filha toda picada pela agulha. 

À noite, mais um festival de telefonemas. Incrível o 
número de doentes! O mundo está doente, muito doente... 

 
07.03. Pe. Vicente está eufórico: sua mana, nos arredo-

res de Nápoles, realiza milagres com a fórmula do Frei 
Romano. Curou uma senhora com câncer no cérebro, um 
senhor com câncer nos ossos e outro senhor com câncer na 
garganta. De momento, trata de garota com câncer no cére-
bro. É um recorde! 

 
08.03. Josephine telefona da Suíça. Afirma que o Ar-

cebispo de Belgrado está tomando nossa receita. A religiosa 
que toma conta dele, garante que já melhorou muito. Tem o 
câncer no cérebro. Já estava cego desde o Natal e nem falava 
mais. Se já melhorou, bendito seja Deus! 

Eagle, a aidética de Cagliari, depois dos exames, con-
seguiu subir de 500 para 700. Precisa atingir os 1000 para 
entrar no normal. Vibrava. Mandava fogosos beijos de agra-
decimento pelo telefone. Sente-se que renasce. Que gana de 
viver apresenta a moça! 
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Pe. Rafael afirma que o pai do Governador de Belém, 
68 anos, com leucemia, conseguiu levantar os glóbulos ver-
melhos, empatando com os brancos. E isso que tomou apenas 
um frasco. Se continuar, pode considerar-se curado... 

 
09.03. O Cardeal de Marselha se fez vivo: enviou car-

tão em que refere ter recebido o remédio. Além de 
agradecer, disse começar amanhã a tomá-lo. No seu lugar e 
com tal gravidade, eu teria começado no mesmo dia. Não se 
pode perder tempo! 

Trouxe dois outros tipos de babosa, figo-da-índia sem 
espinhos, mais um enorme pé de babosa comum para ter 
folhas diante dos diversos pedidos. 

Fui recebido como salvador do mundo pelos beneméritos 
salesianos e pelas Irmãs Contemplativas, que moram ao lado, 
em Beth Gemal. As religiosas afirmaram que nenhuma dose 
que elas enviaram para França e Bélgica gorou, isto é, todas 
deram resultado 100%. Isso é recorde no duro! 

Segundo a Irmã de Santa Doroteia, o rapaz que tinha 
câncer, na Jordânia e ia fazer aplicações nos USA, segundo 
os exames, está curado e voltou a levar vida normal...  

 
10.03. Sílvio Rossi visitou Portugal. Regressando a Tu-

rim, achou de bom alvitre fazer uma prestação de contas de 
sua viagem. Diz que tudo está aceito. Dentro de 15 dias, os 
portugueses terão acesso às gotas tão buscadas pelos cance-
rosos que não obtiveram sucesso com o uso da babosa, mas 
procuradas, sobretudo pelas famílias com aidéticos. 

De momento, apesar de esperada por muitos, minha 
ida a Portugal, de momento, não se faz necessária. Menos 
mal... 

Irmã Lisette, da igreja de Sant’Ana, quis me visitar. 
Agradece a cura do missionário holandês Van Ass, dos 
Padres Brancos. Com câncer no fígado: três meses de vida, 
segundo os médicos, no máximo. Irmã Lisette preparou-lhe 
a babosa, mel e destilado. O missionário já voltou à missão 
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há questão de mais de ano. Passei-lhe uma dose de própolis 
(frasco de 30 ml), remédio que a tem ajudado. 

Telefonema de Trento. Me querem lá, com o Papa, 
que os visita em abril. Telefonemas de um médico e de uma 
médica. Até os médicos apelam para a ignorância... 

 
13.03. Telefonema informa que Mirco morreu, curado 

de leucemia pela babosa, mas morreu de ... improvviso attacco 
bronchiale. 

Pe. Delalande, eterno debochador da babosa e que não 
quer tomar conhecimento de suas propriedades medicinais, 
ouviu o que não quis, ao almoço. E não foi de mim. Há mais 
gente que obteve benefícios da babosa e sai em defesa. A 
verdade aparece, quer queira, quer não... 

Telefonemas? Inúmeros. Os principais. De Ida, Vene-
za (Lido), onde seu cunhado, examinado por seu médico, 
que o operara no cerebelo, disse: 

- Nem parece que se submetera a uma cirurgia tão de-
licada. Próximo exame? Dentro de sete meses. O homem 
trabalha, dirige carro, come e dorme; numa palavra, leva vida 
normal. 

 
14.03. Telefonema sensacional é o do pai de Luciano, 

menino de 15 meses. Os médicos do Hospital de Bréscia 
diziam que caso semelhante ao de Luciano tinham tido ape-
nas um e este não tinha resistido. Luciano, examinado 
sábado, segundo os médicos, não apresenta uma célula do-
ente sequer. Quando foram apresentar o resultado dos 
exames à mãe do menino, que se encontrava no quarto, não 
puderam conter as lágrimas de alegria. O pai, Marotta, diz 
estar com toda a documentação guardada. O felizardo pai 
está ainda flutuando. Disse que nem sabe se acredita em tão 
bonita realidade... 

Evelina Bellomo me deu o telefone de sua irmã Tere-
sa, com tumor nos ossos: 003955315735.  
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À noite, encontro com Irmã Carla, Madre Geral das 
Irmãs do Coração de Jesus que, segundo seu testemunho, 
curou-se com a babosa. 

 
15.03. Rosita, na Suíça, preocupa. Custa a reagir. Pedi 

orações à Freda, em Jerusalém, na VI Estação. 
Encontrei Pe. Vicenzo. A menina, com câncer no cé-

rebro, reage bem. Teve diarreia do segundo para o terceiro 
dia em que tomava a receita. Com outras palavras, expele as 
toxinas. 

Paula, de Milão, tratada com babosa, ouvindo caso im-
possível da menina de dez anos em Londres, não teve dúvidas: 
amanhã mesmo envia a fórmula, uma vez que os pais não 
dispõem dos 180 milhões de liras italianas pedidas pelos mé-
dicos do hospital para botar as mãos no paciente. Ami Portan 
Hospital, 234 – GT Street, W1 – London, tel. 0044 
17158004400, fax 6311170. A menina é identificada com 
Baby “B”. 

 
16.03. Telefonemas de Monza, Florença, Ancona, Tel 

Aviv e, finalmente, de Johanesburgo. Este casal virá visitar-
me. A mulher sofreu a extirpação de um rim, donde lhe reti-
raram o câncer, mas o danado aninhou-se nos pulmões. 
Esperamos que a babosa o desaloje daí... 

A Sra. Motta é que está com o marido em perigo. Os 
valores continuam subindo, com dores, apesar de estar na 
sexta dose. Aconselhei-lhe as gotas. Porém, que continue 
com a babosa e dobrando a quantidade.  

 
17.03. Telefonemas de Josephine e Evelina. Ambas 

exigem milagre: curar os doentes que lhe são caros... Passem-
me o condão da cura! 

Nos encontros de religiosos, sobretudo, de Irmãs, a 
conversa descamba logo para o assunto ervas medicinais. Há 
verdadeira obsessão em obter receitas. As freiras sofrem de 
todos os males! 
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18.03. Aproveitando as folhas trazidas de Beth Gemal, 

fabriquei 14 doses, gastando sete quilos de mel. 
Devolvi Irmã Mariaonora a Tantur. Apesar de intelec-

tual, esta mulher adora bisbilhotar os casos de cura de 
câncer; manifesta grande entusiasmo pelos resultados positi-
vos. 

De Milão, telefonam desesperados. Senhora, paciente 
de mastectomia, apresenta agora câncer no fígado. Jovem 
ainda, precisa criar os filhos. Outro senhor, 45 anos, com 
câncer no pulmão, está com febre e sob antibióticos. Como 
insistiu no milagre, meu Deus! 

Outro telefonema é de Haifa. Querem buscar o remé-
dio e enviá-lo para a Itália. 

Outro sujeito telefona. Quer garantir-se que, vindo a 
Israel, pode conseguir o remédio. 

Telefonema de Ancona. A Sra. Patrizia, esposa de Ri-
co, pais de Micol, 13 anos, com tumor no cérebro, já 
operado, diz que o animal voltou violento. Fogo nele, ora 
essa! 

Mas o mais fantástico é o que vem, via fax: mensagem 
de Nossa Senhora em que Maria Santíssima aconselha a to-
dos o remédio de Frei Romano. Uma loucura! Saiu no jornal 
de Ancona, Corriere dell’Adriatico. 

 
19.03. Já antes da 07h havia telefonema da Itália. Às 

14h30min, Gregório, de Milão, que tem um irmão que é fra-
de capuchinho, acusa-se de câncer na bexiga. Os médicos 
querem operá-lo. Aconselhei-o a que ingerisse um frasco da 
receita e somente depois pensar em cirurgia. Se tudo lhe cor-
rer bem, pode evitá-la... 

A respeito do fax de ontem de noite. Dois extremos 
possíveis: ou Nossa Senhora falou e está falado (seria o má-
ximo!) ou Franca Flore é uma impostora, histérica ou, na 
melhor das hipóteses, uma artista que consegue enganar o 
povo. 
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O certo, porém, é que, numa forma diferente e origi-
nal, transmite o conteúdo das minhas orientações sobre a 
babosa. Incrível se realmente a Mãe do Céu tivesse falado: 
meu nome teria sido pronunciado pela mesma boca que 
chamou Jesus e, mais, chama-me de buon Padre Romano e que 
a gente pode dar o remédio na dosagem que eu oriento... 
Nossa Senhora conclui que pelo fato de Frei Romano ter 
transmitido esta fórmula ao mundo devemos ser-lhe muito agra-
decidos. Imagina se realmente foi Ela quem falou isso!... 

 
20.03. Passando por San Salvatore, dei um alô ao Pe. 

Inácio Peña, frade entusiasta da babosa e sempre de ouvidos 
abertos para escutar as quentinhas sobre o momentoso assun-
to. 

Inteirado sobre a mensagem de Nossa Senhora, fez 
questão de reservar uma cópia do xerox. Acha que poderia 
ser assunto de Carta dos Leitores, sessão da revista, por exem-
plo. 

Outro entusiasta da babosa está sendo Frei Delfino, o 
galego com quem posso falar português e ele, a sua língua, e 
nos entendemos nos detalhes! 

O Sr. Gregório, de Milão, conseguiu driblar os médi-
cos, doidinhos para passá-lo na faca. Obedeceu ao seguinte 
esquema: terminada a primeira dose, seguir com a segunda, 
dobrando a quantidade, antes de submeter-se aos exames 
anteriores à operação. Telefonou-me hoje, com os resultados 
na mão, feliz da vida, bem disposto, sentindo-se em perfeitas 
condições. Disse-lhe: 

- Faça nova dose e mantenha-se sob controle. Prome-
teu seguir meu conselho. 

 
22.03. Gregório, de Milão, com câncer na bexiga, tele-

fona sondando uma forma de abandonar a equipe médica 
que está a fim de deixá-lo sem bexiga ou substituí-la por uma 
de plástico. Insistem para que se interne sábado, às 07h, para 
sofrer a operação, segunda ou terça-feira, ficando dois ou 
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três dias de molho. Gregório promete que me visitará, em 
agosto, aqui em Belém. 

Mandei fazer uma dúzia de fotografias de babosa no 
tal de Shami, aproveitando o negativo de Frei Delfino. Saiu 
que foi um luxo! É a melhor foto que tenho para identificar 
a planta. 

Pe. Inácio Peña garante que meu artigo, sobre as qua-
lidades medicinais da babosa, sai no próximo número de 
Tierra Santa. Segundo ele, a fotografia a cores está excelente. 
Estou curioso para ver... 

Ontem andou me visitando o casal José Ferreira e Lú-
cia, portugueses que moram em Johanesburgo. Ela dá 
impressão de que a babosa a renasceu. O cabelo vem vindo 
forte. Pediram uma dose. Dei-lha. 

Dois telefonemas da Suíça. Um de Foggia. Outro de 
Milão. Outro de Palermo. Outro de Sardenha. Outro de 
Monreale. É assim ou mais. Todos os dias. 

 
23.03. Busquei as fotos da babosa vindas do Getsêma-

ni. Ficaram boas. Para meu gosto, um pouco claras demais. 
Josephine comunica dizendo que Rosita sustentou 

uma reunião, em sua casa, como nos velhos tempos. Deus 
ajude que se aprume... 

Evelina chora de barriga cheia! Como sua irmã estava 
podre, queria que a babosa a purificasse de soco! Já lhe tirou 
toda a anemia causada pela quimioterapia, igualando os gló-
bulos vermelhos e brancos, isto é, normalizando-os. Só isso 
já é um milagre. Chora se a mulher sente dores. Mas sente-as 
inferiores às que sentia antes de ter começado com a babosa. 
Mesmo assim se queixa! 

Carla Casanova, da Suíça, Lugano, prometeu-me duas 
novas fórmulas para curar o câncer. Imagina! Já são mais de 
dez, creio. Se uma não der efeito, parte-se para uma segunda 
tentativa. É importante dispor de alternativas para vencer o 
inimigo comum. Temos que encontrar a solução... Vejo a 
possibilidade de cura como uma obsessão! 
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24.03. Três doses de babosa seguiram, com Dom Tito, 

para a região do Piemonte. Que façam bem por lá! 
Recebi fax das Carmelitas de Locarno. Sua notícia 

mais curiosa é que na Ligúria, onde é abundante a babosa 
(clima de Mediterrâneo), há farmacêuticos que comerciali-
zam o frasco do remédio já pronto. É um boom! Quanto 
custará a dose? Haverá garantia de qualidade? 

Rosita teve seus valores aumentados, segundo sua 
amiga Josephine. Quer dizer que o remédio ainda não está 
produzindo os efeitos desejados... 

 
25.03. Na volta de Haifa, Dom Luís, amigo de Pe. Vi-

tório, e um médico, Dr. Tino Tintori, de Bérgamo, Via G. 
Gambirasio, 55, vieram roubar-me o descanso, mas contan-
do maravilhas sobre o tratamento com babosa. 

 
26.03. Compus o fax para as Irmãs Carmelitas de Lo-

carno, Suíça. Respondo às perguntas postas no fax recebido 
delas. 

Telefonemas de New York, Calábria, Foggia, Feltre, 
Parma, Nazaré, Gênova. 

Pe. Dario Pili irá a Roma para os rotineiros exames de 
controle. Disse estar emagrecendo, mas trabalha a pleno 
vapor. Prometi preparar-lhe nova dose, independentemente 
do resultado dos exames. Falando em dose, levará a Roma 
um frasco para religiosa de São Vicente, que está com cân-
cer. 

 
27.03. Bom número de telefonemas. Muitos grupos de 

peregrinos nesta quase entrada de Semana Santa. Muitas pes-
soas aproveitam a ocasião para, ao menos, ver Frei Romano. 
Consideram-no um privilégio! E arriscam levar ou folhas ou 
mudas ou o remédio pronto.  
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28.03. Incrível o número de comunicações telefônicas 
que falam de curas: 

Gregório, de Milão, conseguiu driblar o grupo de mé-
dicos, ávidos de operar-lhe a bexiga. Depois de duas doses 
no capricho, ficou decidido que a operação pode ser adiada 
sine die. 

Micol, a menina de 13 anos, que já sofrera uma opera-
ção no cérebro, depois de ingerida a primeira dose, 
submetida a exames, conseguiu frear o mal. A menina não 
sofre mais das terríveis dores de cabeça. 

Uma senhora veio especialmente da Itália para Belém, 
a fim de agradecer a cura. Fora operada nos seios, no pulmão e 
nas costas. Realizados os exames, tudo OK! 

Hoje também tive vários casos de pessoas difíceis. 
Uma senhora, vinda da Pavia, teimou, teimou, até que tive 
que arrancar uma muda para levar, mais uma dose pronta. 
Um padre franciscano, Frei Ulisses, queria levar mudas e 
folhas, além de doses, como se aqui fosse um armazém... 
Agradeceu, mal-humorado e experimentou meu mau humor 
também. Mas para que serviram as entrevistas?! O diabo é 
que acreditam nas virtudes de Frei Romano (que não tem!) e 
na babosa da Terra Santa... 

 
29.03. Seguiu fax para as Irmãs Carmelitas da Suíça – 

Locarno Monti. 
Uma dose seguiu para a Itália, a pedido do Pe. Reali. 
Atendi Pe. Rudy, austríaco. Um rapaz, candidato ao 

sacerdócio (já é diácono), está com câncer no escroto. Avan-
ça velocíssimo! 

A dona da babosa de San Bartolomeo Al Mare telefo-
nou pedindo tréguas. Recebe 30 a 40 telefonemas ao dia. 
Pedem-lhe a babosa. 

Formulei o pedido para atender o convite da visita à 
Itália em 24.05 a 10.06 de 95. 

O Cardeal Robert Coffy, através de um padre de sua 
Arquidiocese, pediu mais uma garrafada de remédio. Levou 
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três doses. Temos que curar o homem. O Cardeal já apre-
sentou sua demissão. 

 
30.03. Um rapaz, de Milão, já com metástases, tem 

hemorragia, mas começou a tomar a babosa. Como a família 
anda desesperada diante do caso, sugeri que dobrassem a 
dose, depois de uma semana do início do tratamento. Vamos 
ver se conseguem contornar o problema. Sim, porque babo-
sa é cicatrizante. 

O volume de cartas e cartões está baixando. De repen-
te, vejo-me atualizado. 

Um pároco de Florença testemunha que uma amiga 
sua, já em metástase, com o primeiro frasco da receita, apre-
sentou notáveis melhoras. Voltou a se alimentar, o que antes 
não conseguia. Curioso que os exames feitos, após o trata-
mento, não apresentam nenhum sinal de tumor, apenas os 
glóbulos brancos encontram-se um pouco abaixo do nível. 

Dia estranhamente calmo em telefonemas. Foram uns 
três, todos querendo maiores informações sobre a babosa. 

 
31.03. Preparei cinco doses de babosa, aproveitando o 

mel e as folhas que tinha estocado. 
Uma senhorita árabe, cara-de-pau, me filou duas doses 

para duas senhoras de Ramallah. Nem sequer pagou o mel. 
De qualquer maneira, desejo que lhes faça bem... 

Recebo telefonema de Josephine. Diz que o Arcebispo 
de Belgrado, cego por causa dum câncer no cérebro, após 
uma dose de nossa receita, deixou o hospital e... está lendo! 

Dia de muitos telefonemas. Dois da Suíça. Os demais 
todos procedentes da Itália. Um, da Suíça, foi das Carmelitas 
de Locarno Monti. Queriam saber se havia recebido seu fax, 
mas ainda não tinham recebido o meu. Então, aproveitei 
para responder ao telefone o conteúdo do fax. 

Despachei todas as cartas da Itália e Portugal. Agora é 
só no francês. 
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01.04. Parece que o dia de hoje foi o dia reservado pa-
ra explicar a fórmula às pessoas mais comuns. Assim, por 
exemplo, o porteiro da Casa Nova, que somente fala árabe, 
vem munido de intérprete. Saber da receita. Puxa a vida! Se 
deixei um exemplar da entrevista feita ao jornal árabe na 
portaria precisamente para as pessoas que só falam essa lín-
gua! Para que serve o porteiro? Um telefonema de Jerusalém, 
idem. Ia dirigir-se ao pároco. 

Relativa calma no que se refere a telefonemas, hoje. 
Bem. É sábado. 

 
02.04. Alguém da França virá buscar mais duas doses 

para as Clarissas de Arras. Isso já está se caracterizando co-
mo comércio! De qualquer maneira, por três doses, da 
última vez, enviaram-me U$ 90,00 e um litro de uísque. Es-
tarei a postos quando aterrissar o portador... 

 
03.04. Como ficara estabelecido, os franceses vieram 

apanhar as doses encomendadas antecipadamente pelas Cla-
rissas. Pagamento? Penso que deixaram por conta da última 
remessa... Aliás, com a senhorita árabe de Ramallah, mais 
estas duas doses e aquela pedida por Irmã Concettina, são 
cinco que evaporaram. Desse jeito, posso decretar a falên-
cia... 

Míriam, a hebreia, telefonou, eufórica. Teve dois casos 
de cura com a babosa, ocorridos, um, em Israel, câncer nos 
ossos e ânus, e outro, na Itália, no pulmão. De minha parte, 
referi-lhe alguns casos mais retumbantes. 

Telefonemas da Suíça, Daniela; Florença, dois, Tel 
Aviv, Palermo, um problema apresenta-se maior que o ou-
tro. 

Se tivesse topado, pagar-me-iam a viagem de ida e vol-
ta à Suíça apenas para alcançar-lhes Macherium H. Incrível! 
O que faz a grana!... Como se gasta à toa! 
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04.04. O que me enche o saco e me faz perder a paci-
ência são os árabes na portaria: querem-porque-querem o 
remédio pronto. Por que eles mesmos não o preparam? Por 
que teria revelado a fórmula, se eu mesmo devo continuar a 
preparar o remédio?! O comodismo é virtude inata neles. Mas 
devo confessar que tenho sido duro com eles; até com o 
pároco, ou a começar por ele! Além do mais, são mestres em 
ficar no obrigado e olhe lá!... 

 
06.04. Depois me chamam de inteligente. Voltam a in-

sistir com a viagem de ida e volta até a Suíça, ou, quem 
sabe?, via Daniela. Depois descobrem uma hebreia que lhes 
enviava Macherium H pelo correio, com perigo de demorar, 
dada a urgência do remédio. Aí, meu lampejo: mas vocês, 
que moram a duas horas de Turim, porque não dar uma esti-
cadinha até lá? Terão o remédio logo e sem percalços... 
Reputaram o meu um lance de gênio. Qual o quê! Para mim, 
foi como se tivesse descoberto a pólvora... Sejamos racio-
nais! 

Para tranquilizar, ao final do dia, seguiu Macherium H 
– via Tel Aviv – para Rosita, na Suíça. 

 
07.04. Devo estar atento. Entre 20h e 21h, a Rádio 

Idea vai me entrevistar. 
O caso Doutor Aldo Alessiani – Via Iacomo Ferreti, 

12 – Roma, telefone 824266 – causa-me angústia diante du-
ma fórmula estupenda para curar o câncer. Acionei Maria 
Célia Santonchè e seu marido Gioachino, ao que tudo indica, 
colega de escola de Aldo. Acionei o Frei Plácido. É que esse 
médico me quer confiar a fórmula já, dentro de dois ou três 
dias... Mas... será que tal tratamento funciona? Ou o homem 
delira? Comparada à babosa, segundo ele, sua fórmula é infi-
nitamente mais simples e eficaz. 

Frei Plácido, ao telefone, topou de fazer os primeiros 
contactos com Dr. Alessiani. 
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Josephine, ao telefone, afirma que Rosita está reagin-
do. Melhorou a cor. Fraca das pernas, porém, cai à toa. 

 
08.04. Se o caso de Dr. Aldo funcionar, aceita que se 

façam em Israel as primeiras aplicações. 
O mesmo propus ontem à noite à Josephine, caso Ro-

sita não reagir aos medicamentos a que se submete. 
Às 21h falei na Rádio Idea. Estão fazendo tudo para 

minha viagem coroar-se de pleno êxito. A previsão é que 
terei que cobrir todo o território nacional, sem o mínimo 
tempo livre. Vai ser de matar o velho! 

Os telefonemas se sucedem. Segundo telefonema de 
Josephine, sexta-feira santa, às 18h, morre Rosita, sua amiga 
e companheira de casa por 52 anos. 

 
09.04. Eram 23h45min, quando atendi o último tele-

fonema, da Itália. Dorme com um barulho desses!... 
 
10.04. Terminei de passar a limpo Mais Maravilhas do 

Aloés. O Pe. Peña que veja o que fazer com a matéria na sua 
revista. 

Recebi cinco cartas. Respondi três. Preciso agilizar a 
lista dos curados na Itália. Em seguida, procurar as Irmãs do 
Patriarcado, as irmãs de Efeta, Irmã Renata, do Baby Hospital. 
Como a viagem à Itália vai acontecer, é preciso ajuntar os 
dados, quanto mais, melhor. 

Telefonemas de Ancona, Cagliari, Pavia, Milão e da 
Ilha Terceira, Açores, Portugal. 

De Belém para o Mundo poderia ser o título de um livro 
de crônicas sobre minha atuação na Terra Santa, sobretudo 
com o boom da babosa... 

 
11.04. A atividade epistolar é uma constante. França, 

Itália e Portugal, referentemente à babosa; Brasil, parentes e 
amigos. 
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Misteriosa manhã a de hoje! Nenhum telefonema. Já 
não dá para entender. A gente se acostuma ao trabalho!... 

O fenômeno do telefone é curiosíssimo! Durante o dia 
– incrível – nenhum! À noite, uma tempestade... 

 
12.04. Segundo Irmã Míriam, das Franciscanas 

Missionárias de Maria, seu sobrinho, com câncer na 
garganta, retalhado pelos médicos do Hospital Hadassah, 
está, segundo exames dos últimos dias, completamente 
curado. Bendita babosa! 

A correspondência, em francês, continua. Precário é o 
dicionário francês-italiano e sem gramática. Dá prá quebrar o 
galho. E só! 

Hoje ficaram acumuladas 14 cartas, a maioria do Bra-
sil. Foi um recorde. 

 
14.04. Nem na sexta-feira santa o pessoal me deixa em 

paz! Albano, de Palermo, prometeu visitar-me, às 14h30min. 
Romano, também da Sicília, expôs o escabroso caso de uma 
irmã ou cunhada com câncer no ovário, útero, subindo pelos 
intestinos. Já em metástase, é mantida (sic!), diz, pela quimio-
terapia, após a cirurgia. Voltará a informar sobre a evolução 
do caso. 

Josephine telefona, referindo-me que Rosita Genardini 
não resistiu: faleceu sábado, às 18h, como vela que se apaga. 
Sem dor. Sem cortisona. Sem quimioterapia. Sem cirurgia. 
Aliás, segundo o médico, eis o grande milagre da babosa: ter 
morrido sem dores. Pelo previsto, deveria ter experimentado 
dores terríveis. 

Para mim, a morte de Rosita representa amarga derro-
ta. Apostara na babosa. Não deu certo. Pena! Morta Rosita, a 
Suíça e nova viagem não têm sentido. Ficou Josephine, sim, 
mas... o sentimento de falência pesa dentro de mim. 

 
15.04. Estou redigindo fax para Antônia Venzo Frido-

sio, da Rádio Idea. Vão ser ao redor de vinte endereços, com 
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telefone, de pessoas curadas na Itália. Já podem se virar prá 
bonito! 

Respondi a Vicenzo Monreale, de Láscari, perto de Pa-
lermo. Mandou-me quatro fotografias que são um luxo! O 
cara é aidético. 

Telefona Lourenço Costa – tel. 0916401480, feliz por-
que pôde celebrar a Páscoa com a esposa curada de câncer 
de fígado. Segundo os médicos, não há qualquer sintoma do 
mal. 

Telefona Emílio Verdelli, de Milão, homem com cân-
cer, já em metástase. E curadinho da silva! 

Recebi hoje a liberação para viagem à Itália. 
 
16.04. Cresce a lista das pessoas a serem visitadas na 

Itália. Há nomes que nem pensara em fazer figurar, mas fi-
guram. 

Vários telefonemas, todos da Itália, com votos de Feliz 
Páscoa. 

 
17.04. Um trio francês – Ghislaine Pantard, Michelle e 

Marie Thérèse – veio me visitar. As garotas vieram de Limo-
ges. Trouxeram-me Miel et Cicatrisation, um trabalho ou 
experiências médicas à base do mel como cicatrizante. Então 
compartilhei com o trio minhas experiências com cicatriza-
ções feitas com a babosa, bem como outras mágicas realizadas 
usando a babosa como matéria-prima. Ficaram boquiabertas 
as meninas! Querem intercâmbio, mais ainda que Ghislaine é 
enfermeira e assessora de médico, pioneiro na nova experi-
ência. Levaram o endereço. Cada uma levou frasquinho de 
própolis, confeccionado aqui, mas de origem pouso-
novense. 

 
18.04. Pela primeira vez recebo correspondência da 

Grécia. A correspondência fala em consultas. Só pode! Pro-
va que a receita é internacional. 
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19.04. Telefonema da Sicília: senhora de 54 anos, com 
metástase no fígado. Primeira dose, nenhum resultado. 
Mandei dobrar já na segunda. E antecipei que o remédio não 
é miraculoso! 

Muitos telefonemas, sobretudo do Sul da Itália. A no-
vidade é a reação de uma senhora cancerosa que perdeu 
sangue pelo polegar do pé. E não deixou ferida. E a pessoa 
se sente melhor, apesar de a família ainda não possuir o re-
sultado dos exames. O fenômeno é novo para mim. Numa 
palavra, as toxinas devem sair. Por onde? Imprevisível. 

 
20.04. Passei a limpo, para Rádio Idea, 40 nomes com 

endereços e telefone, tudo gente que se tratou com a receita. 
Que se virem para localizar esse pessoal. 

Chegou, de Nazaré, garota muçulmana com mãe e tia 
tomadas de câncer nos ossos. Comprou mel dos judeus. É o 
dobro e mais um pouco do preço do mel vendido nos su-
permercados árabes. Tal preço é garantia de qualidade? 

 
21.04. Às 16h30min, recebi a visita do vice-cônsul da 

Itália e sua Exma. esposa. O filho Giulio fez um monte de 
perguntas em nome da Dra. Maria Lúcia Leporatti, da Uni-
versidade de Roma, La Sapienza, fornecendo-me o endereço: 
Piazzale Aldo Moro, 05 – 00161 – Roma – tel. 0649912641. 

Às 21h30min, telefonou o Cardeal Roberto Coffy. 
Sente-se bem. Segundo seu médico, o mal não saiu de todo. 
Exames? Dentro de três semanas – um mês. Seria interes-
sante fazer-lhe uma visita. Quando me encontrar em 
Gênova, Bordighera, Impéria, San Remo. Esse telefonema 
deve ter provocado diarreia no Pe. Delalande, ele que gosta-
ria que a história da babosa não passasse de balela. 

Modestos os telefonemas hoje. 
 
22.04. Segundo Pe. Ibraim, minha entrevista saiu tam-

bém em língua árabe em Terra Santa, naquela língua. 
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Acontece que toda Belém identifica como curado pela 
babosa o Secretário da Escola Terra Santa, mais ainda com o 
nome do Diretor. Então o comentário é que a família está 
chateada diante do fato. Mas, por acaso, faltou-se com a 
verdade? Pe. Vitório, conversando com ele, chegou à seguin-
te conclusão: foram Deus e quatro operações que lhe 
salvaram a vida; no remédio de Frei Romano nem se toca. 
Árabe é fogo! Além de ingrato, é capaz de me tocar um pro-
cesso... 

 
23.04. Dois telefonemas de Palermo, ambos proveni-

entes de Superiora de Irmãs. O do Mosteiro São Paulino 
(beneditinas) dizia que perderam cinco coirmãs, todas de 
câncer, nos últimos anos. A última foi uma jovem de 30 e 
poucos anos. Vamos preparar a babosinha, ora essa! 

 
24.04. Pelas 21h, recebi telefonema das vizinhanças de 

Loreto, onde mora Patrizia com sua filha Micol. Segundo a 
mãe, sua filha não está comendo, está é devorando, tal o 
apetite. Imagine! Com um câncer no cérebro. Os médicos 
consideram impossível a segunda operação. Cortisona. Mor-
fina. Dores de cabeça maiores. Pois tudo isso já era. A 
menina está se alimentando, dormindo, caminhando, enfim, 
levando vida normal... Liguei à mãe e à filha. Ambas querem 
encontrar-me na Itália. E eu também! 

Falando em Itália, hoje, dentro de um mês, estarei vo-
ando para aquele país. 

 
25.04. Pierfranco Ventura, com sua mulher Cristina, 

de apenas 38 anos, com câncer, já em metástase, em fase tão 
terminal de ter de ajudá-la para alcançar o banheiro – Via 
Americo d’Aschio, 1, - Milão – tel. 0330394794 – resume a 
fórmula da babosa de maneira bastante aproximada da ver-
dade: fórmula bem franciscana, porque é simples, econômica e 
eficiente. 
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A propósito: um curandeiro, para botar a mão em Cris-
tina e iniciar processo de cura, pediu a bagatela de seis 
milhões de liras italianas. 

Hoje recebi carta de Nouvelle Calédonie, a duas horas 
da Austrália. Imagine! Queriam explicações. De fato, o livro 
faria sucesso. Nouvelle Calédonie, como o nome trai, per-
tence à França. 

À tarde, após vésperas cantadas em honra de São Mar-
cos Evangelista, visitei Efeta, com meus dois clérigos. Aí as 
Irmãs (são dez na Comunidade) da Santa Dorotea desenvol-
vem silencioso mas utilíssimo trabalho junto à população 
dos surdos e mudos. 

 
26.04. Respondi cartas de Nouvelle Calédonie, Brasil, 

Itália, França. 
O Dr. Sfeir, dentista, parece um nobre. Grande cris-

tão. E orgulhoso do que faz e é. Emocionou-se com a 
babosa e aplica-a, com sucesso, para eliminar os calos que 
cultiva. 

Telefonei ao Frei Plácido. Dr. Aldo, com medo, aten-
deu-o só ao telefone. Portanto, nada saiu de concreto. 

Irmã Míriam, a palestinense, das FMM, deixou-me en-
velope com 50 shekels e o recado, em francês: “... la dame que 
je lui donné les goutes que vous m’avez donné pour elle, elle est mainte-
nant guérie tout à fait”. Há erros em seu francês, como se pode 
observar, mas ela é árabe: tem direito de errar numa língua 
que não é sua. Mas, fez-se entender. 

Outra notícia é procedente da Itália. Giovanni Gari-
glio– Via Configlione, 30 – 10060 – Bricherasio – Italia – 
relata sua longa aventura como canceroso, lamentando não 
ter conhecido antes os efeitos benéficos da babosa. 

 
27.04. O Sr. Ferraz, com seu filho de seis anos, despe-

dido pelos médicos: nada mais se pode fazer!, telefona da África 
do Sul, que virá a Belém, com a mulher e o filho doente, já 
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na próxima semana, especialmente para me ver, identificar a 
planta, para salvar a vida do filho desenganado. 

Em Jerusalém, conversando com Pe. Peña, presente-
ou-me com dez exemplares de Tierra Santa e já os enderecei 
todos ao Brasil. 

Descontei os três cheques vindos da Europa, resultan-
do em 1.860 shekels. 

Evelina afirma, ao telefone, que Teresa deixou a cadei-
ra-de-rodas que a auxiliava para caminhar. 

Vários outros telefonemas. 
 
28.04. Recebi, da França, embalagem contendo um li-

tro de essência de aloé. 
À noite, telefonemas de Turim, Bréscia, Foggia, Milão. 

Micol está ótima! 
Luciano, com leucemia, cujo pai quis me localizar na 

Suíça, está curado. Se os médicos decidirem pelo transplante, 
será autotransplante (não precisará de doador), porque sua 
medula está curada... Que onda loucamente boa essa!... 

Os telefonemas prolongaram-se até 23h e tanto. Não 
me sinto cansado. Mesmo assim, espero dormir bem. 

 
29.04. Em Jerusalém, coloquei no correio três doses de 

babosa, com Áspidos e Macherium H, para o Cardeal Coffy, 
de Marselha. 

Encontrei Pe. Dario Pili. Segundo resultado dos exa-
mes de sangue e outros, realizados no Hospital A. Gemelli, 
de Roma, não ficou vestígio do mal. 

 
30.04. Iniciei nova página de endereços de pessoas ou 

que, ao menos, seguiram o tratamento com babosa, tudo 
endereçado à Rádio Idea. 

Modesto o número de telefonemas, como sói aconte-
cer em fim-de-semana. Três ou quatro, todos da Itália. 
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01.05. Começa o mês de maio. Dia 24, devo viajar pa-
ra a Itália. Menos de um mês. Essa viagem preocupa, por sua 
vasta programação. 

Durante o dia, telefonemas. À noite, calma. 
Frei Otmar, da Suíça, Lugano, trouxe grupo de pere-

grinos. Idem Pe. Radice. Idem Pe. José Maria Martin. Frei 
Mauro, Frei Eugênio, Frei Olavo e Frei Waldemar levanta-
ram vôo rumo a Tel Aviv. Boas vindas! 

 
02.05. Jorge, um árabe que anda em cadeira-de-rodas e 

que fez transplante em Cuba, sem resultado positivo, veio 
pedir para preparar-lhe o remédio. Tem fé, porque Geraldi-
to, segundo ele, foi curado. Andar em cadeira-de-rodas é 
fruto dum acidente de que foi vítima. Duvido que a babosa 
bote esse homem a caminhar. Como mal não faz, não custa 
tentar... 

Toquei mais uma lista de endereços para a Rádio Idea. 
Penso que será a última lista que enviarei. Ao todo, são 70 
nomes, endereços e telefone. Depois, será a viagem. 

Hoje foi dia relativamente tranquilo em telefonemas. 
 
03.05. Se ontem a carga de telefonemas foi modesta 

durante o dia, o pessoal descontou hoje, principalmente na 
parte da noite. 

Dona Guida Ranchordás Kakoobhai, de Moçambique, 
com o marido procedente das Índias, e Alexandra, hebreia, 
amiga do casal e amiga de Míriam, me visitaram pelas 16h. 
Dona Guida (Giorgina) tomou três doses de babosa e elimi-
nou as dores nos ossos, ela que, a partir dum câncer no seio, 
entrara em metástase. Seu aspecto é ótimo. Sua disposição, 
idem. Acredito que vai dar a volta por cima, fácil. Ficou ali-
nhavada uma viagem minha a Moçambique e África do Sul 
onde falarei à TV. Dependerá das negociações do casal. 

A tarde e a noite foram carregadas de telefonemas: 
Ancona, Milão, Palermo, entre outros. 
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05.05. Com Irmã Esterina, dirigi-me ao Dominus Flevit 
em busca de folhas de babosa, na parte da manhã. Há uma 
porção de pedidos a atender. 

Às 17h, dadas as obras na cozinha, transferi-me, com 
armas e bagagens, para o armazém, onde preparei seis doses, 
aproveitando as folhas trazidas pela manhã. 

Recebi – via fax – a entrevista de Maurizio Grandi so-
bre seu tratamento ou como procede para tratar câncer, 
AIDS. Tudo são ervas. Não cita nenhuma. Coloca-se no 
centro de toda a operação. Montou uma estrutura de uns 
cinco milhões de dólares, em Turim. 

Fenomenal o resultado obtido por Gregório. Disse-
me, ao telefone, que fez exames em Milão junto a um espe-
cialista. Tudo está tão bem que o profissional admitiu tratar-
se dum milagre... 

 
06.05. Às 10h, com o Pe. Guardião comigo na boleia, 

devolvi a Irmã Mariaonora em Tantur, seguindo para San 
Salvatore. Levei três doses para Pe. Gabriel, duas para Jorge, 
empregado junto ao Frei Ovídio. 

Em San Salvatore, encontrei Pe. Armando. Lamentava 
que não encontrei Pe. Peña. Penso que seu objetivo seria 
conseguir cópia do meu artigo, em vernáculo, a fim de tra-
duzi-lo para o italiano. 

Encomendei minha passagem à Latife. Garantiu-me 
estar pronta terça-feira. 

 
07.05. Nesta data, redijo carta endereçada ao Pe. Cus-

tódio na qual declaro estar terminando meu tempo de serviço e 
estar voltando para o Brasil, segundo convocação de meu 
Provincial. Declaro-me, de agora em diante, em tempo de 
colaboração. Prometo levar os clérigos até o fim do ano leti-
vo (relatório e prestação de contas, distribuindo-os para as 
férias, mas encerrando esta minha colaboração com a con-
clusão do Capítulo – 08.07.95). 
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08.05. Pe. Delalande levou um tombo ontem e bateu 
com a cabeça no degrau da escada. Criou um galo. Pe. Paulo 
me consultou. Receitei-lhe o óleo de mamona. Hoje já se 
observava que o calombo diminuíra e o unicórnio nivelara-se 
ao restante da superfície. O curioso em tudo isso é que tenha 
aceito os préstimos, sim, mas por via indireta, ou seja, por-
que Pe. Paulo mo solicitara. 

Pelas 14h, chega Joaquim Eugênio Ferraz, sua esposa 
Fátima e seu filho Christopher. Viajaram de Pretória, África 
do Sul, especialmente para trocar ideias com Frei Romano. 
Papeamos, seguramente, por duas horas. O problema é o 
filho, seis para sete anos, com leucemia, segundo os médi-
cos, dois meses de vida. Porém, com a babosa, as plaquetas 
aumentaram. O garoto, apesar de anêmico, apresenta sensí-
veis melhoras. E já passou um mês do prazo fatal... Segundo 
o casal, irei a África do Sul e Moçambique, sim senhor! O 
casal encarregar-se-á de mexer os pauzinhos! No fianl de 
nosso encontro, Christopher, agradecido, me presenteou 
com um relógio Seiko. Endereço, na África: Joaquim Ferraz 
(Fátima) – 565 Rossouw St. Die Wilgers – 0041 – Pretoria 
S.A. Tel. 012.872305. 

 
09.05. Buscar a passagem. Levar duas doses para Lati-

fe, mais £ 650.000,00. Tal dinheiro será reposto, na Itália, 
pelo grupo de Vicenza, Lonigo. Gente, começa longa e im-
previsível aventura! Entre a encomenda de Latife, paguei £ 
400 mil e não 650 mil. Quis saber o preço da passagem: £ 
700 mil liras. 

Irmã Maria Zatta, sempre muito disponível. Sempre 
rica em receitas, um computador de receitas. Trata de câncer, 
AIDS, etc. Uma receita sua: uma colher de manteiga (feita em 
casa), uma colher de mel: bater bem, até formar creme. Fer-
ver uma garrafa de leite. Ainda fervente, adicionar o creme 
acima. Purifica o sangue. Tomar uma garrafa um dia sim, um 
dia não. Na semana seguinte, de três em três dias. Na terceira 
semana, basta uma dose, isto é, uma garrafa. E a pessoa esta-
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rá curada. Outra receita: chá de folha de nogueira. Com uma 
folha preparam-se três litros de chá. Purifica o sangue em 
duas a três semanas. Experimenta. 

 
10.05. Gratificante a presença de Irmã Maria Zatta em 

Belém! Pedi, para quando voltasse ao Brasil, participar dum 
curso dado por ela. Provocou-me para formar uma equipe e 
trabalhar com os doentes. Mas... isso vem precisamente ao 
encontro do que é meu desejo expresso ao Pe. Povincial por 
escrito. Ela até fala em nova Congregação; até pensou em 
nome; Os Bons Samaritanos. Não posso esquecer Cleto e Er-
mide, também com boas ideias... 

 
11.05. Admirável o fax do Prof. Maurizio Grandi! Sa-

bendo-me na Itália, convida-me para um encontro com ele 
em Turim. Que importância que me dá! 

Aproveitando as folhas de babosa que busquei no Do-
minus Flevit, nas suas restantes folhas, consegui preparar sete 
doses. Às 10h, estava pelada a coruja... 

Comecei mais uma dose de babosa, desta vez, comple-
ta. Preciso chegar na Itália na ponta dos cascos. Guapo. 

 
12.05. Crestani, da Rádio Idea, se fez vivo. Prometeu 

voltar à carga com o programa alinhavado. 
Às 08h30min, presidi a missa na Gruta. Nunca vi dia 

mais internacional: espanhol (Luiz Ramirez) pediu três doses 
para parente no Chile. Religiosa francesa me procurou. Se-
nhora italiana, senhora polonesa (Gracóvia) e grupo suíço 
quis conferências. Todos querem folhas e mudas, bem como 
frascos com o remédio pronto. 

Por três doses, levei U$ 10,00. Nem pagam o mel... 
Hoje recebi, com humildade, o título de Médico de Deus! 

Irmã Nunziatina é de opinião que o mereço... Bondade sua. 
 



211 Frei Romano Zago, OFM 

15.05. Despachei o último fax para Antônia e Crestani, 
da Rádio Idea. Por sinal faltam apenas 10 dias para a viagem 
à Itália. Neste fax vão mais 15 nomes. 

Boas notícias sobre os doentes. A senhora muçulma-
na, de Nazaré, conseguiu reduzir o tumor; até as feridas 
externas reduziram-se. 

De Parma, a senhora mãe de filha de 48 anos, virada 
num trapo, de nem conseguir andar, melhorou em 70%, já 
caminhando sem apoiar-se. Chorava de emoção e agradeci-
mento diante dos resultados! 

 
16.05. Recebi cartas da Inglaterra, Bélgica, França e 

três da Itália. A da Bélgica refere-se à cura e cura confirmada 
por oncóloga! 

Pe. Aguirre me comunica que sua irmã realiza prodí-
gios na Espanha. Aprendeu nossa receita e aplica-a. Ótimo! 

Uma senhora, segundo os médicos, com um mês de 
vida, recuperou-se, engordou, retomou seus trabalhos sob os 
olhos incrédulos dos profissionais da saúde. E até para es-
nobar mais seu estado de saúde, deu o braço a seu marido e 
ambos foram-se em férias para o Sul... 

 
17.05. Recebo carta do Canadá. É Pe. Virgílio Baratto, 

missionário de Maria Imaculada. Assunto: babosa e suas 
aplicações. Carta em inglês. 

Maurizio Grandi insiste com fax. Quer saber o dia em 
que me encontrarei em Turim, para um nosso encontro. En-
contro comigo pareceu fundamental para o pesquisador... 

A carta recebida ontem, da Bélgica, diz o seguinte: 
- J’en ai partagé le contenu avec un ami souffrant d’un cancer de 

la prostate. Celui-ci n’avait jamais eu de chimiothérapie. La semaine 
dernière la docteresse cancérologue, qui le soigne, lui a déclaré qu’il était 
guéri. 

 
18.05. Ontem, pelas 18h, recebo convite para visitar os 

Açores. Claro que topei o desafio. O roteiro será Tel Aviv – 
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Lisboa – Açores. De Lisboa a Açores são mais duas horas de 
vôo. Tanto? 

Foi tarde e noite de telefonemas. Em pencas. O se-
nhor Joaquim Eugênio Ferraz, de África do Sul, comunica 
que Christopher está resistindo bem. Nem repuxa mais a 
perna. Em resumo, apesar de estar melhorando de saúde, no 
seu estado geral, o perigo continua. Os demais telefonemas 
procedem da Itália, exceto um, de Lugano, Suíça. Nem que-
ro falar dos de Nazaré, Jerusalém e daqui de Belém. Sempre 
e exclusivamente por causa de saúde. 

 
19.05. Depois de dois fax do Prof. Maurizio Grandi, 

telefonei-lhe que se entendesse ao telefone 0444 835430 ou a 
seu fax: 0444 889542. 

 
20.05. Irmã Carmela, filha de Santana, siciliana, tem a 

mana com úlcera no estômago, do que vinha sofrendo, há 
anos, prá cachorro! Com vinte dias de babosa, viajou da sua 
Sicília, onde mora, a Bologna, a fim de submeter-se à opera-
ção naquele mesmo famoso centro médico onde morreu 
Ayrton Senna. Feitos os exames preliminares, a mulher vol-
tou para casa, tranquila, sem precisar fazer a cirurgia. 
Bendito seja Deus e sua criatura babosa! 

 
21.05. Pelas 23h, ontem, telefonema de Foggia, com 

euforia do outro lado da linha. Informava que, com apenas 
uma dose, os valores do linfoma, no rapaz, baixaram em 
40%. O paciente acredita e já está na metade do segundo 
frasco. Quando o moço chegar a 70% dos valores, conside-
rá-lo-ão curado. 

 
22.05. Bonita a carta de Irmã Francisca, das Irmãs de 

Santa Dorotea, sobre o caso do rapaz curado na Jordânia! 
Dá nome, sobrenome, idade, profissão e religião do rapaz. 
Quem quiser conferir, pode identificá-lo... 
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Chegou o roteiro da visita à Itália. Não serão quinze, 
mas 21 dias. Voltarei a Israel apenas 15.06.95. Serão os pon-
tos mais extremos do país: Vicenza, Trento, Milão, Nápoles, 
Foggia, Sicília, Sardenha. Quase que me assusto com tal pro-
grama. Se não fosse gaúcho... 

 
24.05. Viagem à Itália, amanhã. Serão três semanas de 

andanças. Percorrerei toda a Itália, de Norte a Sul, inclusive, 
as duas maiores ilhas (Sicília e Sardenha). O programa é de 
lascar o cano! Toda essa correria porque não conseguiram as 
grandes rádios e TV. Neste sentido, saudades de Portugal... 

No almoço de feijoada à brasileira, no Getsêmani, on-
de Frei Danilo bancou o mestre-cuca, Frei Jorge Colombini 
ofereceu-me folhas de aloés para levar, na bagagem, à Itália. 

Do outro lado do fio, uma senhora, falando o italiano 
com dificuldade, queria que lhe preparasse o remédio, mas 
ela não tinha nem babosa nem mel. Com outras palavras, eu 
devo entrar com tudo. Dizia ter 28 anos, dois filhos e mari-
do na cadeia... Dramas! 

 
 
Viagem à Itália: 20.05 - 15.06.1995 
 
O convite de visitar a Itália, por conta e risco da babo-

sa, de há muito formulado, concretizou-se, no espaço e 
tempo, do dia 25.05.95 a 15.06.95. Três semanas bem puxa-
das. 

Na sala de espera do aeroporto Ben Gurion, de Tel 
Aviv, enquanto, com paciência, aguardava sinal verde para o 
vôo, observei que alguns passageiros italianos levavam 
estoques ou sacadas de babosa (uma senhora conseguira 
cinco malas!), buscada no Getsêmani. Como seu destino era 
o Norte do país, claro que se abasteceram da matéria-prima, 
escassa na região, dado o clima menos favorável ao 
desenvolvimento da planta. 
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Uma senhora havia sido picada por inseto e o local 
inchara ligeiramente. Perguntei se alguém trazia esparadrapo. 
Sempre se encontra alguém previdente. Parti uma folha ao 
meio, aplicando a parte gelatinosa no ponto ferido. O 
esparadrapo segurava, claro, o pedacinho colado ao ponto 
picado. Ao aviso de OK para o embarque, a babosa havia 
puxado o veneno, desinchando o local inflamado. Uma 
senhorita morena, que assistira à operação, me segredou ao 
ouvido:  

- Deixe estar, Frei Romano, logo na chegada, 
abriremos uma lista de resistência para pedir o Prêmio Nobel 
de Medicina para o senhor!  

E riu-se ao bom rir. Creio que o aeroporto deve ter 
voltado ao silêncio, depois que os ruidosos italianos 
desocuparam o salão. Como tagarelam estes italianos! Tudo 
numa boa. Extrovertidos. O aeromóvel da Eurofly, do 
grupo Alitalia, ensaiou os primeiros movimentos na pista. 

Ocupei a poltrona 16 A – janela, longe da asa, propor-
cionando-me excelente visão do alto. O avião carregava em 
seu bojo apenas 135 passageiros do total da lotação que é de 
185 pessoas. Serviram merenda frugal, tão frugal como nun-
ca vira em viagem aérea internacional. Que saudades da 
VARIG!, suspirei. 

O roteiro estabelecido sobrevoa Rhodes, Chipre, Gré-
cia (Atenas, Corinto, o Peloponeso onde, segundo 
convenção, se teriam originado todas as línguas), atingindo 
logo o calcanhar da Itália, o Golfo de Táranto, Brindisi, Bari. 
À medida que a aeronave vencia distância, penetrando em 
seu território, os italianos, divisando a paisagem, pela janeli-
nha, comentavam, com orgulho cívico: 

- Veja como é habitada a nossa Itália! À medida que o 
aparelho avançava embicando para o Norte, grandes nimbos 
e fumaça impediam de observar o solo e identificar a posição 
em que nos encontrávamos. As nuvens pareciam mansas 
copas de sorvete de nata, amareladas pelo sol. Em cima, o 
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céu azul; lá embaixo, longe, as nuvens parecem vistas como 
refletidas na lagoa. 

Aterrissando em Bérgamo, tive que atrasar o relógio 
de uma hora em relação ao horário de Israel, precisamente 
uma hora mais cedo o horário local. Se em Belém já haviam 
jantado, aqui era 19h30min, sol alto. 

Bérgamo é uma cidade do porte de nossa Bento Gon-
çalves, industrializada, com oferta de trabalho, característica 
desta região da Lombardia, cuja capital é Milão, a São Paulo 
da Itália. O povo passa bem; vive confortavelmente. Há 
equilíbrio entre mão-de-obra e trabalho, oferta e procura, 
sem estrangulamento de uma ou de outro. 

No aeroporto encontravam-se Giovanni (Gianni) 
Crestani e Oriella, de sobrenome, Rossetto, ambos à minha 
espera. Percorremos o trajeto de 150 Kms, tomando a auto-
estrada – free way – que liga Milão a Veneza, sem o mínimo 
buraco, rumo a Lonigo, meu quartel-general na primeira eta-
pa de quatro dias. Convidaram-me para jantar num 
estupendo restaurante self-service, à beira da estrada. Para os 
três, pagaram 79 mil liras. Bom preço, achei. 

Enquanto se rodava a 150/h, na camioneta Opel, ru-
mo a Lonigo, Gianni me informava do programa a ser 
desenvolvido. Verdadeira maratona! Terei que cobrir a Itália, 
por terra, céus e mar. Afinal, vim a trabalho e não para fazer 
turismo... 

Já perto da meia-noite, alcançamos Lonigo (Nunca 
ouvira falar), de leoncino, leãozinho, que fora, no tempo dos 
doges, da República Sereníssima de Veneza, a casa de campo 
de um dos primeiros que presidiam aquele sistema de gover-
no. Seria como Petrópolis, na serra, fora para o Imperador 
no Rio de Janeiro, que despachava da Quinta-da-Boa-Vista. 
Lonigo é simpática. Talvez 15 mil habitantes. Muito mato. 
Pássaros em profusão. Flores (É primavera aqui). Não se 
ouve o ronco dos motores de carro. Calma. Lugar ideal para 
repouso, recuperação das energias. E verde e mais verde. 
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Em Lonigo hospedaram-me os Frades Franciscanos. 
O convento São Daniel dormia nos braços de Morfeu. Após 
insistir na campainha, acordamos Frei Carlos, o guardião, 
que esquecera de avisar os demais coirmãos de minha che-
gada, e Frei Maurício, que nos indicaram o quarto, quarto de 
hóspede bem confortável. Tomei um copo d’água e mergu-
lhei na cama, que ninguém é de ferro, ora essa, muito menos 
eu. 

 
Primeira Etapa – Região Vêneta – Norte 
Já pela manhã do dia 26, saí com Gianni até Vicenza, a 

30 Kms, cidade de seus 150 mil habitantes. Desde 1950, pas-
sou de uma vida rural à revolução industrial como, de resto, 
toda esta região vêneta, cujas cidades principais são Verona 
(500 mil habitantes), seguindo-se Pádua, em grande progres-
so, e Treviso, do porte de Vicenza, todas capitais de 
Província. Vi Monte Bérico, santuário de Nossa Senhora; no 
fundo, os Dolomitas, brancos de neve. Percebe-se que é uma 
região de trabalho e seriedade. Desemprego? Só de gente 
que vem de fora (da Albânia e da ex-Iugoslávia). O clima é 
úmido, parecido, por sinal, ao do RS. Entre si, as pessoas 
comunicam-se com o dialeto vêneto, com muitas variantes, 
até as crianças. 

Minha tarefa do dia aconteceu à tarde, a partir das 16 
horas, palestra transmitida pela Radio Idea, umas transmissão 
ininterrupta de quatro horas, sem comerciais. Presentes 
umas cem pessoas no auditório de Vila San Fermo. As per-
guntas mais frequentes: como aprendeu esta fórmula; 
estatísticas de casos de curas realizadas no Brasil, em Israel e 
em outros países, inclusive na Itália. 

Para facilitar meu trabalho e dar autoridade às minhas 
palavras, se faziam vivos na plateia diversas pessoas curadas 
ou em vias, como era o caso de Gregório, de Milão, livrado 
de uma operação na bexiga, afetada de tumor de dez centí-
metros e agora, após cinco tratamentos ou doses, encontra-
se completamente curado, dispensando intervenção cirúrgi-
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ca. Outro senhor presente foi Irineu Bernardi, procedente de 
Parma, que conduzira a cura do Pe. Frei Lourenço, 70 anos, 
franciscano conventual, após dez doses. O terceiro era o 
senhor Marotta, o pai feliz de Luciano, de apenas vinte me-
ses, portador de leucemia. Desenganado pelos médicos, 
contatou-me em Belém. Luciano hoje se encontra comple-
tamente fora de perigo, segundo os médicos. Todos se 
alternavam em depoimentos pessoais, narrando suas experi-
ências e as angústias na dura caminhada de convivência com 
o mal. Nada mais eloquente, para ilustrar a eficiência do tra-
tamento e suas possibilidades do que os fatos ou os casos 
vivos de cura. É como, em Gramática, explicar uma regra, 
seguindo-se os exemplos... 

Das 21 às 22 horas, hora da oração, transmitida pela 
Rádio Idea. No final, a jornalista Francesca, funcionária da 
empresa, entrevistou-me, pedindo-me que fizesse uma sínte-
se daquela primeira tarde. É claro que aceitei. Aproveitei 
para vender meu peixe. Quando posso! 

Durante o dia, a boa convivência com Simão, um ra-
paz doente psíquico, em recuperação, Patrizia, Antônia, 
Sebastião, Gianni, Frei Emílio, diretor da majestosa mansão 
de San Fermo, a vila dos doges que os padres herdaram, hoje 
em obras de restauro, por conta do Estado, como patrimô-
nio nacional que é. 

Ao final da jornada, Antônia Venzo Fridozio, alma or-
ganizadora da trajetória, detém-se para expor, em detalhes, 
todo o roteiro das três semanas. Há apenas uma dúvida: con-
firma-se a viagem a Palermo onde, segundo o convite de lá 
proveniente, eu participaria do Congresso Médico Internaci-
onal, ao lado das feras do calibre do Prof. Maurizio Grandi, 
de renome mundial? Se acontecer, poderá registrar-se como 
o maior furo da viagem e verdadeira plataforma de lançamen-
to para propagar a receita da babosa também entre grandes 
doutores. 

Antes de voltar ao convento, no carro de Patrizia, um 
casal que hospedara Frei Mauro Brancher, me manda lem-
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branças suas. Claro que retribuí, mas o casal teme de não 
revê-lo. De qualquer maneira, é bom ser lembrado. Pô, se é! 
Como pode? O mundo é grande, sim, mas também como é 
pequeno! Como podia imaginar que um frade de minha Pro-
víncia se encontrasse também em Lonigo?!... 

Minha atuação na Ideápolis 95, de hoje em diante, até o 
encerramento, será a de marcar presença, colocando-me à 
disposição de pacientes ou de seus familiares. Com o dia 27 
bastante livre, convivi ao lado dos frades do convento. Rezei 
Laudes, concelebrando, em seguida. Tomei café com leite 
numa daquelas tigelonas de antigamente, daquelas que servi-
am, no tempo dos avós, como pia-de-água-benta. Os frades 
foram gentilíssimos. Desdobraram-se para atender à altura o 
frade que veio da Terra Santa! 

Frei Lucas, diletante de plantas e ervas, por sinal, fir-
me, na tarde de ontem, durante toda a palestra, quis saber a 
utilidade de algumas delas. Transmiti-lhe o pouco de meus 
modestos conhecimentos. 

O convento de São Daniel é enorme, maior que o an-
tigo complexo de Taquari. Nele habitam quinze freis. É 
centro de vida cristã. E em dias de semana celebram-se qua-
tro missas pela manhã e também várias à tarde, havendo 
sempre uma participação nelas acima de 50 pessoas. Os fiéis 
aproveitam para confessar. Dispõem de modernos confessi-
onários, com ar condicionado, sinalização, internamente 
semelhantes a divã do psicólogo. Há escala dos confessores 
para o atendimento, já que sempre há solicitação. Há dois ou 
três frades de plantão. 

Ao lado, o Seminário Diocesano, ligado fisicamente ao 
conjunto. Há vários grupos de carismáticos que o alugam 
para encontros e cursos. Outra parte cedeu-se a rapazes to-
xicodependentes, agora em recuperação que exploram um 
luxo de horta. A isto se poderia chamar de transformar limão 
em limonada, ou seja, a terminalidade educativa do seminário e 
convento mantêm-se, embora sejam outros os destinatários. 
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Colhi fato que vale a pena transmitir. Vem de Roma. 
Determinada Congregação possuía vila com amplo terreno 
adjacente. Há tempo, plantaram mudas de babosa. As Irmãs, 
quando tomaram conhecimento da prodigiosa propriedade 
medicinal da planta, forneciam, a pedido, matéria-prima a 
quem solicitasse. Muitas pessoas procuraram abastecer-se 
naquela fonte. Devagar, as farmácias dos arredores se deram 
conta do sensível decréscimo na venda de remédios. A máfia 
não teve dúvidas: contratou um pobre-diabo que, da noite 
para o dia, serrou todos os exemplares de babosa que encon-
trou pela frente. 

Falando em máfia, Antônia me garantiu ter expedido 
fax para 14 televisões, oferecendo-lhes a cobertura do even-
to, ou seja, como o frade franciscano ensina a curar câncer 
de forma natural. Resultado: nem uma sequer correspondeu. 
Até um jornalista de Vicenza, que prometera fazer vasta ma-
téria, (duas ou, quiçá, quatro páginas!) no seu diário, foi 
vetado pela direção. A máfia funciona! Outro fato a subli-
nhar-se na palestra de ontem. Para evitar o monólogo e 
também para aproveitar a competência de um médico pre-
sente, convidei-o a expor, tecnicamente, como a babosa age 
no sistema imunológico do paciente e assim consegue elimi-
nar as toxinas. Como estivéssemos no ar, pela Rádio Idea, 
negou-se a dar sua contribuição, explicando seu gesto, de-
pois, fora do ar: 

- A associação médica a que pertence poderia censurá-
lo... 

Este sábado de manhã transcorreu tranquilo para mim, 
descansado até, uma vez que na Vila de San Fermo, Marcelo 
Silvestri, um artista à parte, plástico, que fala o texto bíblico, 
aproveitando-se do som, da música e das cores, além do tex-
to preto e branco que conhecemos quando lemos a Bíblia, 
ocupou a seleta plateia durante duas horas. 

À tarde, sempre dentro da Ideápolis 95, enquanto ele-
mentos de duas comunidades expunham suas experiências, 
convidaram-me para atendimento personalizado. Foram 
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mais de dez consultas, todos portadores manifestos de cân-
cer. O caso mais tocante foi o do cego aos onze anos 
quando, após a guerra, ainda criança curiosa, encontrando 
uma bomba abandonada, foi tocar o objeto diabólico, que 
detonou, amputando-lhe também o braço esquerdo. Ulti-
mamente, tomado de leucemia, recorreu à babosa. Hoje seus 
valores alcançaram-lhe a normalidade. Ria, feliz, feito bobo... 

Quando me dei conta, chamavam-me para o jantar, já 
atendidos todos os casos. Já no refeitório, toca o telefone. 
Era Frei Mauro, do outro lado do frio, para dois dedos de 
prosa. 

Às 21 horas, sempre dentro do programa de Ideápolis 
95, Roberto Bignoli, que faz parte do grupo Artistas Cristãos, 
apresenta seu show, apoiado em duas bengalas. Boa voz. 
Venceu a droga, e o estado de excepcional levou-o a cantar 
até no Exterior. O show, de boa qualidade para o jovem de 
hoje, teve modesta presença de público.  

Neste domingo, meu compromisso seria a missa das 
dez, transmitida pela Radio Idea, tendo o Salão Vermelho, da 
Vila de San Fermo, tranformado em capela. Festejando a 
Ascensão do Senhor, vali-me do tema para dizer que Jesus 
subira aos céus, antecedendo-nos no lugar para onde todos 
devemos chegar. Dentro do assunto explorado, frisei que 
Deus sempre quer o bem do homem. Se existe o sofrimento, 
a doença, a morte, são frutos da quebra da aliança, sempre 
provocada pelo homem. Mesmo assim, Deus sempre volta a 
tomar iniciativas para reatar a aliança. O homem é que vira 
as costas. Cristo é o exemplo mais acabado de que Deus 
quer acudir sempre o homem entregue à sua sorte. Se Deus 
quisesse o sofrimento para o homem, Jesus não teria obede-
cido ao Pai, já que passou sua vida fazendo o bem a seus 
semelhantes. Acenei também para os males que afligem o 
mundo. São muitos, mas maior é a misericórdia divina, se a 
ela recorrermos. Não esqueçamos: Deus sempre e só quer o bem 
do homem. Nós é que, buscando o pecado, achamos que nele 
estaria a nossa felicidade e... quebramos a cara... 
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Após o almoço, encerramento da Ideápolis 95. Mais 
uma vez, o público brilhou pela ausência. Desiludidos os 
organizadores. Empataram dinheiro, sem perspectiva de re-
torno.  

Encerrado o Simpósio, despedida, com pizza, Al Duo-
mo, ao lado de Mateus, Antônia e Oriella. Às 21 horas me 
encontrava no convento. Menos mal que posso dormir cedo! 

Enquanto passo em retrospecto as proezas do dia, me 
chamam a atenção os inúmeros casos de despacho, de man-
dinga da braba e bruxarias. Curioso que tal tipo de 
religiosidade diabólica esteja tão espalhada neste primeiro 
mundo! Tais pessoas até formam equipe para fazer o mal, 
quando não alcançam o objetivo (mal) sozinhos. Tomei co-
nhecimento de uma senhora, vítima deste tipo de coisa, que 
vive numa angústia de causar dó. É uma pessoa destruída em 
todos os sentidos, um molambo. 

Nesta segunda-feira, o programa desenvolve-se no in-
terior de Mântua, na mansão de Pietro Sopelsa, a uns trinta 
Kms de Lonigo. Pietro é casado com Daniella, seis filhos. 
Telefone celular. Carros. Comerciante de artigos esportivos. 
Bem de vida. Orgulhoso de si, do que possui, do que faz, 
mas temente a Deus, profundamente religioso, membro atu-
ante da renovação carismática. Daquele ponto estratégico, 
despachei não sei quantas receitas e atendi umas dez pessoas 
individualmente, mas trabalhei com diversos grupos, fazen-
do-lhes exposição do remédio. Nas redondezas, Irmã 
Angélica atua forte com a babosa, obtendo excelentes resul-
tados, o que lhe dá entusiasmo, agindo até no hospital. 

Dia 30 ficara reservado para Verona, mais precisamen-
te Colognola dei Colli. Às 15 horas, com Clara, simpática 
mocinha, noiva de Miguel, segui para o encontro no viveiro 
de plantas, propriedade de sua mãe, Adriana. Recebeu-me o 
marido Silvestri, anfitrião de mais de 50 pessoas, acomoda-
das à sombra de caquizeiro, já que fazia calor e mesmo não 
havia sala que comportasse tanta gente. 
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Pontos altos da conferência foram as presenças de tes-
temunhas, como Gianna, vinda de Ancona, especialmente, 
percorrendo 600 Kms, de carro, afirmando ter curado, com 
a babosa, três ou quatro casos de pacientes que já se encon-
travam no hospital, mais prá lá do que prá cá. E trazia o 
fichário para quem quisesse conferir. Recebeu palmas. Pediu 
licença para retirar-se, já que devia percorrer os 600 Kms de 
volta. 

A sensação maior, causando impacto, foi a presença de 
Micol, menina de 13 anos, desde os cinco, portadora de cân-
cer no cérebro. Sofrera três operações na França, sendo que 
o mal sempre retornava. Ultimamente, acometida de dores 
horríveis, os pais voltaram aos médicos. Realizados os exa-
mes, os inditosos pais receberam a notícia que não há mais 
nada a fazer. Bem, aí entra a babosa, mas de uma forma incrí-
vel. Patrícia, a mãe, em desespero de causa, recebe de uma 
amiga um exemplar de o Corriere dell’Adriatico, com uma re-
portagem sobre a fórmula da babosa, mais ainda com o 
jornal explorando a matéria, onde uma vidente, de nome 
Franca Flores, de Cagliari, teria recebido, dia 07.01.95, men-
sagem de Nossa Senhora na qual recomenda fortemente esta 
fórmula de Frei Romano. Era a porta da esperança que se 
entreabria para salvar Micol. Como conseguiu o telefone de 
nosso Convento, de Belém, não sei informar. De qualquer 
forma, transmiti-lhe todas as orientações cabíveis. Já ao final 
da primeira dose, a menina não sentia mais dores, andava de 
bicicleta, comia e bebia como criança de sua idade. Feitos os 
exames, a ficha apresentava-se ainda suja, isto é, o mal ainda 
estava aninhado naquele corpo. A segunda dose deu-lhe o 
golpe de misericórdia. Feitos os exames, a barra ficou limpa, 
deixando os médicos em basbaque. Precisamente o casal, 
com a filha e a avó, procedentes de Turim, surgem para se 
encontrarem com o salvador da filha. Patrícia é meiga na vida 
real mais do que ao telefone. Micol é uma bolacha, tímida, 
não dada ao estudo, mas menina prática. Ficou grudada em 
mim o tempo todo, como se tivesse conhecido o pai de ver-
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dade. Beijei-a muito. Emocionei-me e todos se emociona-
ram, entendendo a cena. E não houve necessidade de 
maiores explicações: os exemplos falavam por si e mais alto.  

A noitinha, após o jantar, num bom papo com Adria-
na, Miguel e Clara, regressei a Lonigo, meu ponto de apoio, 
onde me esperavam Gianni e Antônia, com a respectiva fa-
mília. Foi festa o nosso encontro! É que sabiam que Palermo 
se constituía para Frei Romano num desafio. E eles me en-
tregaram a passagem aérea, de ida e volta, Verona – Palermo 
– Verona. Diz o programa: Conferenza presso l’università di Pa-
lermo, con vari relatori internazionali, tra cui Prof. Maurizio Grandi. 
Já era meia-noite quando fui dormir, num misto de temor e 
segurança. Sentia que o lance devia acontecer e que seria 
fundamental. Dele poderia depender uma primeira projeção 
internacional da babosa. Bah! Verdadeiro salto no escuro. 
Tudo pode acontecer, até o pára-quedas não abrir... 

 
Segunda Etapa – Extremo Sul – Sicília 
Dia 31.05.95 acordei debaixo de raios, relâmpagos e 

trovões, seguidos de formidável bomba d’água. Até chegou a 
cair momentaneamente a corrente, logo substituída pela de 
emergência. 

Gianni chegou cedo, com mais fotocópias para entre-
gar aos coordenadores da viagem a Palermo. Em seguida 
chega Antônia, com as derradeiras instruções e seu carinho. 
Precisamente hoje, há um ano, me contava, de forma miste-
riosa pelos detalhes, perdia o marido. A babosa que me 
encomendara pelo telefone, em caráter de urgência, por duas 
vezes, terminava em Londres, em vez de em Lonigo. Com o 
marido já moribundo, chega a terceira remessa, da qual o 
doente ingere a primeira colherada e... morre. O remédio, 
porém, como o que remeteram da Inglaterra, via Milão, en-
tregue a outros acometidos de tumor, consumido, obteve 
excelentes resultados; entre outros, curou um padre, o Pe. 
Antônio. Por que não chegou em tempo de salvar o mari-
do?... 
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Pietro Sopelsa, às 09 horas, me apanhava na sacristia, 
entregando-me no aeroporto de Verona. De Lonigo a Vero-
na são uns 45 minutos de carro. Deixei Pietro e Verona, às 
10h55min. Achei o custo da passagem meio azedo: quase 
500 mil liras. Como religioso, obtive 25% de desconto. São 
duas horas de vôo, vôo direto. 

Segundo a TV, também no Sul, como em todo o terri-
tório italiano, vingava tempo instável com chuvas. Da 
janelinha do avião, impossível identificar a região geográfica 
que se sobrevoa. Com os temporais, muita turbulência no ar. 
Aproveitei para adiantar o breviário e terço diários. 

Uma lei sábia na Itália: nos vôos nacionais, é proibido 
fumar. Boa!, gringos! 

Sicília, em formato triangular, é árida. Deserto. Lembra 
Israel. Até a sua extensão: 25 mil km2. Escassas as chuvas 
aqui. O governo precisa injetar dinheiro na ilha, onde mo-
ram cinco milhões de habitantes, tendo Palermo como 
capital, com quase dois. O aeroporto localiza-se tão à beira 
do mar que a gente pensa que o avião vá esfriar a cauda na 
água, ao aterrissar. 

Receberam-me Teresa de Fazio e sua amiga Catarina. 
Levaram-me à casa de Gianna e Jerônimo, seus pais, este 
curado de câncer no fígado. Segundo os médicos, teria al-
guns dias de vida. Já é ano e meio que driblou os médicos e a 
morte. Leva vida normal. Trabalha, mas a babosinha não a 
dispensa nem!... Almocei, porque, no avião, servem apenas 
um copo de bebida doce ou água. Nunca vi unha-de-fome 
assim! 

Entre o tilintar de talheres, Teresa me comunica que o 
Congresso Internacional se encerrara ontem. Experimentei 
forte sentimento de frustração: já posso pegar o avião e vol-
tar! No congresso participaram ao redor de 200 pessoas 
devidamente credenciadas, técnicos, na sua maioria, inclusive 
estrangeiros. Grandi não apareceu. 

Quiseram me convencer que Frei Romano está no Jornal 
da Sicília. Dei uma de Tomé: só acreditei quando li. De fato, 
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eu entrara na Mesa Redonda como Pilatos no Credo, ou seja, 
como o assunto fora aloé, reportaram-se à experiência do 
frade de Belém. Falta a seus estudos experiência prática de 
alguém. E esta existia, com bons resultados, mesmo que os 
recebessem com senso crítico. 

Minha viagem à Sicília gorou? Logo imaginei que me 
sobraria tempo para dar uma de turista. Qual o quê! Já às 
16h, encontrava-me com o Diretor do Jardim Botânico de 
Palermo, pelo seu clima, o melhor da Europa. Passei três 
horas incríveis ao lado de Francisco Maria Raimondo, ou-
vindo e lendo uma sucessão de nomes científicos de árvores, 
onde até a paineira e nosso ipê-roxo vingam. Só de babosa a 
Universidade coleciona 70 tipos diversos. De há muito que 
desejava provocar alguém com vara curta que pudesse cor-
responder: submeter todos os tipos de aloé a análises de laboratório 
para concluir se todos são igualmente medicinais. O homem mordeu 
a isca. Prometeu realizar o trabalho e informar-me dos resul-
tados da pesquisa. A Universidade tem todas as condições de 
realizar o trabalho e esta é uma de suas atribuições. Já senti 
que meu vôo era de asa delta. Além disso, prometeu-me có-
pia das fichas, 300 fichas, com pedido de babosa feitos ao 
Jardim, bem como efeitos tidos com a aplicação do remédio. 

À noitinha, encontro no mosteiro das Irmãs Benediti-
nas. Quantos males a curar, meu Deus! Quantas receitas! 

A joia máxima que vi, em questão de arte, foi na Sicí-
lia, em Monreale. É a catedral, iniciada pelos normandos, no 
séc. XII e continuada pelos árabes. É mosaico e ouro de alto 
a baixo com que se conta a história da salvação a partir da 
criação até a Igreja dos Atos dos Apóstolos. Obra assim ou 
semelhante, onde? Serviu, através dos séculos, como a Bíblia 
dos analfabetos. 

Regressando à casa dos pais de Teresa, encontrei umas 
50 pessoas à minha espera. Nem jantei. Pedi licença para 
quebrar a lombeira, tomando uma ducha fria. Houve a presen-
ça de várias testemunhas de cura. As explicações e perguntas 
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só terminaram a uma da madrugada. Rezei as vésperas e 
completas, caindo na cama duro como tijolo. 

Na manhã seguinte, fiz a barba e desbastei mudas de 
babosa que recebera no Jardim Botânico para levar a Lonigo, 
onde pretendem organizar um viveiro: entrei com a primeira 
colaboração. Devagar, foi chegando o pessoal. Entretive as 
pessoas por duas horas, respondendo sempre a perguntas 
idênticas, sobre o mesmo assunto. Cansa, sabe! 

Pelas dez e meia comi um pedaço de peixe-espada, 
com macarrão. Despedi-me dos bons hospedeiros e rumei 
ao aeroporto. No caminho, fui abordado por uma camioneta 
da RAI. A repórter, Laura, quis saber: 1. Como, onde e 
quando descobri a fórmula que pode curar o câncer. 2. Se 
houve muitos casos de cura. O pessoal do carro fustigava a 
repórter, com medo que o desordenado tráfego da capital 
me impedisse de pegar o avião. Teresa e Catarina, na despe-
dida, mostraram todo o seu carinho e o agradecimento dos 
sicilianos. Como se pode concluir, foram 24 horas intensís-
simas. Em duas horas percorri o caminho de volta. No 
aeroporto de Verona, Pietro Sopelsa, preciso como relógio 
suíço, me esperava, há quinze minutos. Trouxe alegre notí-
cia: os responsáveis pela estadia em Trento só me buscam no 
sábado de manhã. 

À tarde, uma ducha no capricho para neutralizar a 
modorra, mas tal era o cansaço que quase não adiantou: 
dormia em pé. Até perdi a hora do jantar! Para compensar, 
vinguei-me nos biscoitos silicianos que Dona Gianna, provi-
dencialmente, insistiu em enfiar na mala, bem como a garrafa 
de vinho confeccionado pelo marido. Após atender um ca-
sal, atirei-me na cama feito pau. 

Dia 02.06.95 persolvi as Laudes em coro, seguindo-se 
a concelebração. No café, entreguei a sobra dos biscoitos 
silicianos que os frades comeram com uma quase devoção, 
porque era algo vindo tão de longe. 

Com estas minhas andanças, impossível acompanhar 
os noticiosos. O pessoal mantém-me informado sobre a si-
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tuação incandescente na Bósnia. Menos mal que a Rússia, 
apesar dos sérvios, que são ortodoxos, apóia as Nações Uni-
das! Não fosse assim e estourava, prá já, uma 3ª guerra, de 
proporções imprevisíveis. 

Apesar desta guerra fratricida no coração da Europa, 
Medjougori é ilha de paz, onde a oração pulsa, na tentativa 
de salvar vidas na corrida tresloucada dos homens que se 
entredevoram. Narram-se fatos inacreditáveis sobre o local 
onde aparece Nossa Senhora. Num bombardeamento, mor-
reram apenas uma vaca e um cachorro. Noutro, a bomba 
atingiu o solo, mas não explodiu, e foi desativada. O infernal 
artefato pode ser visto pelos peregrinos que, naturalmente, 
atribuem tudo à Virgem Santíssima. Outro bombardeamen-
to, planejado pelo inimigo, foi boicotado por Maria: quando 
os aviadores sérvios alcançaram os céus de Medjougori para 
alvejá-la com seus projéteis, encontraram o céu encoberto 
por forte neblina, impedindo-os, assim, de fazer mira, tendo 
que voltar com seus aviões empanturrados de bombas. Que 
há fatos estranhos e que a vã filosofia custa a explicar, não 
resta a menor dúvida. Vá você querer explicar tais fenôme-
nos, via natural!... 

Por duas horas, fiz minucioso relatório sobre minha 
atuação em Palermo aos que coordenam esta minha viagem 
pela Itália. Como Lonigo, também na Sicília, e sem minha 
interferência, pretendem organizar grupos para troca de idei-
as e experiências e, claro, colocaram-se à disposição de quem 
precisar de seus préstimos. Planos, muitos planos. Vamos 
ver como será na prática. Antônia voltou para casa estrale-
jando o mocotó de felicidade, ante o sucesso obtido na 
Sicília em tão curto espaço de tempo. É preciso recuperar o 
que se perdeu com o Simpósio! 

À tarde, atendi três grupos de pessoas. Pelas 20h, 
sempre com Gianni e Antônia, saímos para uma pizza. No 
restaurante nos esperava o resto da patota: Piero, Daniella, 
Davi, Adriana, Patrizia, Oriella e Mateus. Comemorava-se 
nosso último encontro na região vêneta. Quanta estima me 
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tem este pessoal! Voltei ao convento quando já eram 23h. 
Dormi uma noite serena. 

 
Terceira Etapa – Extremo Norte – Trento, a 100 

Kms da Áustria 
Depois de Laudes e Missa, os responsáveis por Trento 

providenciaram minha remoção de Lonigo. Despedi-me do 
Pe. Guardião e dos demais freis do convento. Agradeci a 
hospitalidade, bem como as gentilezas fraternas de que fui 
alvo. Julgo positiva minha passagem pela Comunidade de 
São Daniel. Rezei seis missas na intenção da Casa. 

Enquanto esperava meu motorista, na praça, fui adian-
tando o breviário e o terço; nunca se pode prever o que vai 
acontecer no decurso da jornada. 

Simpática a senhora Ida Ferrari. Conversamos de Lo-
nigo a Trento sobre os mais diversos assuntos, perdendo, 
com isso, um pouco o interesse pela paisagem, bem como os 
pontos históricos e turísticos. Ida formou-se em Iridologia, 
ciência moderna que, estudando o globo ocular, detecta a 
parte doente do organismo e o paciente pede auxílio médico. 
Novidade pura para mim. Bonito! 

A região percorrida, em duas horas de viagem, asseme-
lha-se em muito à Suíça, o país mais montanhoso da Europa, 
seguido da Espanha. Pequenos cursos d’água escorrem das 
montanhas. Lagos, sendo o maior deles o de Garda. As 
montanhas são uma sucessão de florestas, sem partes culti-
vadas. 

Trento dista apenas 100 Kms da fronteira com a Áus-
tria. Trento, sabe-se, serviu de sede para a Igreja Católica 
Romana definir suas teses e dogmas frente à Reforma então 
nascente, há 500 anos: Concílio de Trento. 

Era meio-dia e meia quando batemos à porta do Con-
vento de São Bernardino, dos Frades Menores, onde passaria 
a noite. O Pe. Guardião e Frei Armando foram gentilíssi-
mos. Confiaram-me a chave do quarto, não sem antes me 
submeter a teste para transpor as diversas portas, até alcan-
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çar a cela, já que voltaria sozinho e tarde da noite, após a 
conferência. E passei, tanto isso é verdade que, à noite, sem 
acender uma lâmpada, chego ao quarto n° 3, ao lado do 
guardião, sem ruído, sem arranhão ou galo. Informaram-me 
que Frei Olavo e Frei Waldemar, nossos dois candidatos à 
Experiência Assis, edição ’95, tinham passado por aí, há dois 
dias. 

Após o almoço, guiado sempre pela senhora Ida Fer-
rari, dirigi-me, para início da tarefa, ao escritório de estudos e 
buscas de resposta a doenças quando observam o olho do 
paciente. Para aí acorreram pessoas com problemas de tu-
mor e daí partiram com orientações para seu tratamento. 
Trabalhei com gente até 19h, quando outro funcionário do 
grupo e sua esposa, sempre com Ida a tiracolo, saímos para 
uma pizza. Após a refeição, regada a cerveja, seguimos para a 
sala de conferências. Sabe que acho sempre difícil calcular, 
porém, diria, os ouvintes reunidos talvez chegassem a 200. 
Muito interesse. Muitas perguntas. 

Chegando ao quarto, quase meia-noite, me sentia tão 
cansado que, à récita de Vésperas e Completas, pesquei umas 
dez vezes e bocejei, de lacrimejar, umas vinte vezes. Eu esta-
va era podre de cansado! 

 
Quarta Etapa – Extremo Norte – Milão, a 100 

Kms da Suíça 
Domingo. Domingo de Pentecostes, festa que ocorre 

uma vez no ano litúrgico. Nem eram oito horas e soava a 
campainha. Era Máximo, natural de Bréscia e com a namo-
rada em Milão, a postos e no horário estabelecido para o 
seguinte compromisso, Milão, no outro extremo do país, 
longe da fronteira com a Suíça uns 100 Kms, pouco mais. 
Percorremos a distância, cortando este Norte, em sentido 
inverso, em duas horas e meia de auto-estrada, sob intenso 
aguaceiro. E bom papo. Corta-se boa parte do território 
trentino, volta-se ao território vêneto, via Verona, cruzando 
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boas cidades como Bréscia, Bérgamo, para, enfim, entrar em 
Milão, toda uma planura, em plena Lombardia. 

Em Milão apresentaram-me a Emílio Verdelli, organi-
zador deste giro milanês, teleguiando tudo por telefone, uma 
vez que está acamado, acometido de melanoma. Os médicos 
lhe dão dois meses de vida. Sua cor e aparência externa me 
chocaram: os médicos podem ter razão. 

Aqui deparei casualmente com o famoso Prof. Mauri-
zio Grandi, o homem que me pressiona para haver as fichas 
médicas das pessoas tratadas com babosa nas quais se prova 
que foram curadas de câncer. Tem fobia por embasamento 
científico. E eu com isso?!... De há muito que tenho a im-
pressão de estar sendo usado. Outra impressão é que faz 
dinheiro em cima de casos de doentes por mim endereçados. 
Cobra 250 mil liras por consulta. Um absurdo! Imagine você 
que, segundo palavras dele, só vindas de Portugal, após mi-
nha visita àquele país, chegaram-lhe 500 pessoas. Meu 
negócio é que se deve trabalhar de graça ou, como diz o 
Evangelho: Recebeste de graça, dá de graça. Ele cobra e bem... 

A família Verdelli é tipo de família patriarcal. Reuniu-
se toda, domingo para o almoço. O pai, 83 anos, ainda forte 
e lúcido, a mãe, sem muita chance e submissa, os três filhos 
adultos e dois netos. 

Sem nenhum repouso, sob chuva, às 15h, saída para o 
Centro Dosetum, igreja dos RR. PP. Capuchinhos, local da 
palestra. Apesar da última fase do Circuito de Itália e da 
partida do Milan, no San Siro, acredito que não se erra de 
muito se a gente calcula que se reuniram ao redor de 200 
pessoas, entre estas, médicos e enfermeiros em bom 
número. Como sempre, muito interesse e pedidos de 
esclarecimento. 

Bom jantar. Bom vinho. Sempre na mesma família 
Verdelli. Dormi uma noite monumental, uma loucura, com o 
tempo carregado para chuva... 

Na manhã seguinte, com a mana de Emílio Verdelli e 
seu irmão padre capuchinho, Frei Reinaldo, consegui con-
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vencer a família a largar todo o tratamento da medicina ofi-
cial, aderindo à babosa, para antes da refeição, seguindo com 
cloreto de magnésio após as refeições. Em contato telefôni-
co com Sílvio Rossi, consegui as gotas de angico e pau-
pereira que buscariam, já à tarde, em Turim, a esposa e o 
cunhado. No momento em que bato este relatório (o enfer-
mo mantém-me informado), diz que a dor na perna cedeu, 
conseguindo dar uns passos, tem estimulado, o que não 
acontecia há tempo, o apetite e até a cor não é mais tão ca-
davérica. Sintetizando, parece que embrenhamos por nova 
estrada, esperamos, mais segura, oferecendo-nos alguma 
esperança de escapar com vida nesta batalha. Se der certo, 
bah!, nem te conto... 

Dia 05.06.95, Lucas e Frida, dois voluntários, encosta-
ram o carro no Exodus, um centro de recuperação para 
drogados, nas cercanias de Milão, onde mora, em comunida-
de, um grupo de 60 pessoas. Aí se desintoxicam e aprendem 
um trabalho: Tipografia, tecelagem, eletrônica, trabalhos em 
pano, couro, cerâmica. Neste centro os dirigentes me rece-
beram, pela parte da manhã, com intenções evidentes de 
explorar receita desconhecida ou milagrosa, sobretudo no 
tratamento de AIDS. Mas, quem pensam que eu seja, puxa! 

 
Quinta Etapa – Norte – Emília & Romagna – 

Parma 
Com a dupla citada acima, deixei Milão rumo a Parma, 

quase três horas comendo estrada. O trajeto percorreu-se 
quase todo praticamente sob intensas chuvas. A bússola in-
dica o Sul, quando se viaja de Milão para Parma, cidade de 
uns 300 mil habitantes. A paisagem percorrida corta boa 
parte da famosa pianura padana, que o Pó, o maior rio nacio-
nal, se encarregou de aplainar através dos milênios. Aí é 
desenvolvida a agricultura, com o trigo amarelando para a 
ceifa. É daqui o famoso queijo parmeggiano e o leite Parma-
lat. Daqui sai comida para os italianos, presunto, massa, etc. 
Parma não é apenas conhecida como gastronomia; Parma é 
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exigente em matéria de bel-canto: O cantor que passa por 
Parma, sem vaia, pode lançar-se no mundo da arte, sem me-
do, pois vingará. 

Chegando em Parma, estacionamos junto à Casa de São 
José, fora da cidade, que acolhe desempregados, os quais, 
deste ponto de apoio, procuram trabalho, e conseguem, já 
que há oferta abundante de mão-de-obra. Jantamos com 
aquele pessoal, comida preparada por eles. Eram 90 pessoas 
provenientes dos mais variados pontos. Frida e Lucas, com 
Maria Cantarelli, a diretora da obra, jantaram com eles, num 
gesto de apoio e solidariedade. 

Do jantar, seguimos para o Convento dos Frades 
Conventuais, onde a babosa curou, de forma milagrosa, o 
Pe. Frei Lourenço, 70 anos. Toda a Parma o conhece. Com 
câncer no baixo ventre, os médicos o operaram, mas enxu-
garam o sangue e fecharam, já que tudo estava muito 
avançado. Como saída de emergência, praticaram o desvio, 
com a bolsa, na esperança, segundo a resistência do paciente, 
aplicando-lhe a quimioterapia, quem sabe, prolongar a vida 
do bom frade. Porém, Frei Lourenço meteu-se tomar a ba-
bosa, fornecida por um amigo que conhecera a fórmula. 
Depois de dez doses, tomadas durante quatro meses, conse-
guiu reduzir os valores ao normal; em fevereiro último, os 
médicos, dado o excelente estado de saúde, colocaram tudo 
como Deus fizera... O caso arrepiou a opinião pública, so-
bretudo os médicos, criando confiança no preparado. Foi 
gratificante conhecer Frei Lourenço. Não larga seu frasco de 
babosa por nada do mundo. A babosa se transformou na sua 
cachaça. Frei Lourenço é uma dessas pessoas felizes, sem 
malícia. Pertence ao movimento carismático, muito procura-
do como confessor, guia espiritual, admirado na cidade e 
querido. 

À noite, conferência na Casa de Acolhimento (para mo-
ças e senhoras) Santa Clara, antigo convento franciscano, 
administrada pelas Irmãs Clarissas do Santíssimo Sacramen-
to, presentes, com duas províncias, em Minas e São Paulo. 
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Talvez fossem cem as pessoas presentes. Atentíssimas. Mui-
to interesse. Dormi uma noite morruda. 

Parma me recebeu com calor humano excepcional. 
Talvez por causa do rumoroso caso Frei Lourenço. Já me 
querem aqui dentro de um ano e até para passar férias nas 
suas montanhas. As duas diretoras, Maria Cantarelli e Frida 
Ferraroni, são pessoas de muita fé e força interior. Condu-
zem ambas as casas com base na Providência e no seu 
voluntariado. 

 
Sexta Etapa – Norte – Ligúria e Piemonte – Fron-

teira com França 
Ainda com Frida e Lucas, parti para Bordighera, San 

Remo, Ventimiglia, Mônaco, Nice (França), na manhã do dia 
06. Curioso! Como todos anelam a honra de me levar de 
carro! Soube que a dupla manteve um entrevero com outro 
senhor que reservara o dia para entregar-me no destino. Pa-
rece que a causa da encrenca teria sido que o rival motorista 
estaria vendendo uma dose de babosa a 90 mil liras, o que, se 
confirmado, seria fazer dinheiro em cima da desgraça alheia... 

Lindíssimo o trajeto a ser percorrido. Tudo muito ver-
de. Reflorestado. À medida que se sobe em altitude, surgem 
as montanhas. Então a engenharia da estrada decidiu brincar 
de fazer túneis e pontes. Se a engenharia brasileira se orgulha 
de suas ousadas obras civis, a italiana, aqui, chega a dar 
show: Ligou vales a precipícios a outros precipícios e vales, 
com soberbas pontes, perfurando morros com túneis, sem-
pre em duplas, com dois furos no morro, lembrando, de 
longe, focinho de porco. Depois de hora e meia rodando a 
150/h, surge o mar, à esquerda. É o Tirreno. Sempre azul. 
Ou Mar da Ligúria, golfo de Gênova. Costa azul. A região é 
chovida de viveiros de flores e plantas exóticas. Aliás, San 
Remo, famosa pelo seu festival, além de tudo, se auto-define 
como a Cidade das Flores. Desde São Bartolomeu até San Re-
mo, constatei que há babosa a dar com pau, não de se 
carregar com caminhão, mas de encher trem... 
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Atingimos Bordighera, rodando os 350 Kms, de Par-
ma, às 18h. O Sr. Bartolomeu Pallanca quanto sua esposa 
Nella, bem como funcionários, todos largaram seus instru-
mentos de trabalho para cumprimentar Padre Romano, um ser 
caído do céu, o qual, com uma planta besta, ensina a brincar 
de curar câncer. O que não dá para contradizer é que todos 
conhecem casos famosos de cura, aplicando a fórmula. 

O Sr. Pallanca é dono de apenas um hectare, íngreme, 
fincado na rocha, separado do Tirreno apenas pela rodovia e 
pela ferrovia que correm paralelas lá embaixo. Neste barran-
co agreste seu avô implantou um jardim de plantas exóticas 
provenientes das mais diversas partes do mundo. Só de ba-
bosa me garantiu possuir 60 tipos diversos. Diz atingir 3.250 
plantas e árvores classificadas e elencadas, cada qual segundo 
sua procedência. 

Encravada no rochedo, fincou sua casa, ampla, areja-
da, quase casa de campo ou de fazenda. Aí me hospedei, 
preferindo a mansão a quarto de hotel, que me fora ofereci-
do, se quisesse optar. 

Como os organizadores da tournée conheciam com pre-
cisão o local e o posto em que se encontrava Frei Romano, 
claro que já começaram com telefonemas. Já à tarde, atendi 
vários casos. Um casal de Cuneo (Piemonte): A senhora, 
jovem ainda, é portadora de tumor no seio. Um senhor, Bar-
lotti, de Milão, médico, outro casal de médicos – Negro – de 
Masio (AL), perto de Milão, um casal de médicos aposenta-
dos, de Bordighera, um senhor, com seu sogro, proveniente 
de Lugano (Suíça), Domenico Marzocco, engenheiro que 
construiu meio Monte Carlo. E assim em toda a parte. Mui-
tos médicos. Curiosidade? Credibilidade? Alguns usam a 
babosa como alternativa, sobretudo em casos desesperado-
res: Vamos ver em que dá! 

A coordenação havia previsto uma escapadinha até 
Marselha, onde encontraria pessoalmente o Cardeal Robert 
Coffy, a quem alcançara, ainda em fevereiro, da Suíça, o 
primeiro socorro da babosa. Apesar de já encontrar-se em 
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metástase, a babosa o mantém vivo. Como recebeu de Roma 
o OK para sua aposentadoria, telefonou-me que agora iria 
cuidar melhor de sua saúde. Com receio de não encontrá-lo, 
desisti de fazer os 500 Kms de ida e outros tantos de volta. 
Preferi ficar gozando do mais alto grau de mordomia e gozá-
lo no mais refinado estilo. 

Em lugar de Marselha, mais descansado porque mais 
próximo, optei por uma fugidinha até Mônaco. Pertinho. 
Numa tarde, estava pelada a coruja... Entrada por Nice, 
França. Mônaco, hoje, transformou-se na capital da droga, 
do tráfego pesado de armas e da lavagem do dinheiro sujo de 
todos os países. Vida caríssima, proibitiva mesmo. Possuir 
um apartamento aqui, só para milionários. Os monagascos 
são três mil residentes: o restante das pessoas que cabe aqui 
dentro são flutuantes. Como o lugar, o terreno, é escasso, 
constroem-se arranha-céus. Língua oficial é o francês, como 
de nacionalidade francesa deve ser o primeiro ministro. 
Desmontavam as arquibancadas do último Grande Prêmio de 
Fórmula 1, com as homenagens póstumas a Ayrton Senna, 
num busto sério do falecido campeão mundial. Percorre-se, 
por força, boa parte da pista, que é rua e que, na época do 
prêmio, vira autódromo. Entrei na igreja da oficialidade. 
Lembram o casamento e os funerais de Grace Kelly? Aí, 
bem aí. Chamou-me a atenção, à entrada, um cartaz onde a 
legenda dizia No Smoking. Fiquei de bobo com tal aviso: mas 
é necessário dizer que é proibido fumar? Quando é claro, 
por que dizê-lo? Vá lá que outros cartazes chamassem a 
atenção para não entrar com cães ou de short. Aliás, forte 
cheiro de artificialismo, de exterioridade, vaidade, de esnoba-
ção. Fiquei apreciando, tempo, um guarda, à entrada do 
palácio, fazendo evoluções inúteis, portando fuzil, muito 
provável, sem balas... Ao lado, o grande cassino que, mutatis 
mutandis, poderia transformar-se em igreja. Até duas torres 
possui... 



236 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

Geograficamente, esta fronteira, entre França e Itália, é 
muito acidentada. Na beiçada dum perau, algum teimoso foi 
construir um hotel... 

Curioso na Europa! Viajar significa pagar pedágio. Ga-
rantiram-me, as taxas pagas equivalem ao custo que o carro 
consome em gasolina. Porém, tais taxas garantem estradas 
absolutamente sem buracos e sinalizadas, que é garantia de 
tráfego tranquilo e seguro. Nunca observei congestionamen-
to: tudo escoa em perfeita ordem. Raramente se observam 
acidentes à beira de estrada. Transitam caminhões de todos 
os países da Comunidade Europeia, num festival de placas. 
Falando em placa, passar-se-á e adaptar-se uma placa perso-
nalizada e única e que servirá até o fim da vida. São duas 
letras, seguidas de três números, seguidos de outras duas 
letras, o que proporciona variações quase astronômicas. 

Depois do café da manhã, refeita a mala, despedida de 
Dona Nella e parti de Bordighera rumo a Gênova, onde to-
maria o avião com destino, segundo o determinado, a Bari, 
tocando, antes, Roma. 

O trajeto Bordighera, San Remo, cortando toda a Pro-
víncia de Imperia, até Gênova, foi coberto em hora e meia, 
num Mercedes preto, placa de Mônaco, carro que oferece 
toda a estabilidade na incrível Auto-strada dei Fiori, mesmo 
que Bartolomeu Pallanca imprimisse 180/h (Que pé pesa-
do!), em alguns momentos. Garantia-me o motorista que, de 
Bordighera a Gênova, há uma sucessão de túneis e pontes 
que perfazem um total de 120 Kms, enquanto que, de estra-
da normal, seriam apenas 30 Kms, no seu total de 150.  

 
Sétima Etapa – Sul do País – Foggia, Nápoles, 

Capri 
Depois de um cafezinho pro brasileiro, no saguão do ae-

roporto de Gênova, a despedida do Sr. Pallanca, colocando 
sua casa à disposição como se fosse a minha. 

Gênova é uma cidade industrializada, porto importan-
te, impedida de crescer, já que tem o mar pela frente e às 
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costas, a montanha. Daqui é que partiu Cristóvão Colombo, 
a serviço da Espanha, para descobrir a América. 

Vôo de Gênova a Roma, com o aparelho ocupado em 
50% de sua capacidade, em 45 minutos. Escala de uma hora. 
Decolagem em Roma para alcançar Bari em 50 minutos. 

Bari é uma cidade bastante industrializada. Atinge os 
500 mil habitantes. No aeroporto, de prontidão, o casal Car-
los (advogado) e Maria Rosária (professora) Gioretti. 
Destino: Foggia, de seus 150-200 mil habitantes, cidade que 
se desenvolve à base da agricultura. Se Parma prepara a co-
mida para os italianos, Foggia fornece a matéria-prima. Para 
surpresa minha, o percurso de Bari a Foggia (120 Kms) é 
feito ao longo de uma região muito plana, toda cultivada. Os 
habitantes se orgulham e se auto-definem como celeiro da 
Itália. Em toda esta planura, imenso olival e trigo, nesta épo-
ca, pronto para a ceifa. A região se ressente de um sistema 
de irrigação, o que põe a agricultura na dependência, para o 
precioso líquido, da generosidade de São Pedro. Problema 
idêntico, ao Norte, teria encontrado solução, o que se consti-
tui em queixa amarga do pessoal daqui, considerando-se 
discriminado pelo Governo... 

O casal me despejou no Convento da Imaculada, dos 
RR. PP. Capuchinhos. Mal deu para uma ducha e já havia 
umas vinte pessoas me esperando, envolvidas com os mais 
diversos tipos de câncer. Travou-se um pingue-pongue de 
perguntas e respostas. Satisfeitos os casos, concelebrei com 
Frei Lúcio, que colocou toda uma sua parafernália tipográfi-
ca, inclusive casa editora, à minha disposição, caso precisasse 
de seus préstimos, até gestionar, se preciso fosse, junto às 
autoridades italianas. Entre a missa e o jantar, outro grupo 
de 15 pessoas, na sua maioria, pessoas que já haviam aplica-
do a babosa, com bons resultados, quis trocar ideias e matar 
a curiosidade de conversar com o descobridor da cura do cân-
cer... 
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Muito grande a diferença entre os italianos do Sul e os 
do Norte. Há diferenças, diria, continentais. Fundamental-
mente, o italiano é artista em muitos sentidos. 

Ao Norte, a história da babosa foi recebida com senso 
crítico e, se quiser, até com descrença ou desconfiança. Nu-
ma frase: É bom demais para ser verdade! Acreditam mais 
nas conquistas (sic!) da ciência. Como circula mais dinheiro, 
deslocam-se para os EUA, onde fazem aplicações, enquanto 
que a França, o centro oncológico de Paris, constitui-se no 
non plus ultra em matéria de intervenções cirúrgicas: Ser ope-
rado, em Paris, significa status, ou seja, ter meios e, segundo 
lugar, recorrer ao que há de mais sofisticado na Medicina 
atual. 

No Sul, de posses mais modestas (Ainda que em Fog-
gia é normal a família possuir três automóveis ou cada um o 
seu), a história da babosa caiu do céu. Como o povo é mais 
espontâneo e incontido em seus sentimentos, informa-se dos 
casos de bons resultados e torce para que seja verdade. As-
sim sendo, seus familiares encontrarão ajuda em sua dor e de 
forma econômica, natural. Há comentários, um frenesi 
mesmo ao redor do assunto. Recebem a narrativa de mais 
um fato de melhoramento e cura como feito atribuído a al-
gum herói nacional. Cresce a desconfiança na Medicina 
oficial e, se podem, fogem dela, primeiro, porque é cara e, 
segundo, porque ineficiente, apenas adiando a morte da ví-
tima. O leitor pode entender que, por aqui, me consideram 
salvador da pátria ou uma luzinha do fundo o túnel?! 

Vários tinham a impressão que Frei Romano fosse um 
velhote, baixinho, careca, barrigudo. Quando lhes apareceu a 
figura, não ousavam, acreditar no que seus olhos viam. Uns 
chegaram a me dar 45 anos. Outros, que conheciam a idade 
através da revista, admiravam de como me conservo. Não 
sabem que dos 45 tenho saudade, porque vão longe na pol-
vedeira do horizonte, e que me conservo porque movido a 
babosa e própolis, eis o segredo com que ainda consigo en-
ganar a torcida... 
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Sexta-feira. Manhã livre. Aceitei o convite de Frei For-
tunato: Sair com seus amigos, após a missa, para um café 
com leite e meio corno. De lá, com o mesmo frade, segui para 
San Giovanni Rotondo, cidadezinha de seus 30 mil habitan-
tes, nas montanhas, longe uns 40 Kms de Foggia. Tudo aí 
gira ao redor da figura de Frei Pio, o estigmatizado, um fe-
nômeno ainda não de todo explicado. Recebeu os estigmas 
em 1913 e morreu, com as chagas, em 1968, quando desapa-
receram, depois de morto, tornando-se a pele tenra como a 
de bebê. Nem sinal de cicatriz. Surgiu grande hospital, pro-
movido por Frei Pio, ainda em vida, para alívio do sofrimento, 
hospital administrado pelo Vaticano (Como pode?). Aliás 
parece haver alguma fricção entre Capuchinhos e Santa Sé, 
cujo mérito da questão não entendi. Diria que houve certo 
controle da parte de Roma sobre o fenômeno que foi Frei 
Pio, o que exacerbou os frades, fãs incondicionais e defenso-
res do místico até debaixo d’água. Seja como for, San 
Giovanni Rotondo tornou-se centro de peregrinação. Aí se 
reza. O pessoal confessa-se. É intensa a vida sacramental, 
mesmo que se tenha formado, nos bastidores, consciente e 
inconscientemente, estrutura que cheira a comércio. Projeta-
se nova (terceira!) igreja, com capacidade de 7 mil pessoas 
sentadas, para acolher os peregrinos que acorrem em massa, 
sobretudo aos domingos. No mais, a capital de Frei Pio é paca-
ta. Daí é que Frei Pio partiu para a glória e para a 
imortalidade. 

Às 18h, no salão da biblioteca provincial, para a confe-
rência, segundo o pároco, teriam estado presentes 400 
pessoas. Exagerou? Depois da palestra ou para ilustrá-la, 
preparei o remédio diante do público, aproveitando um ga-
lho, belo exemplar, colhido no caminho de volta de San 
Giovanni Rotondo. Na exposição do tema, fizeram-se pre-
sentes, também médicos, alguns dos quais diziam ter 
aplicado a babosa com relativo sucesso. Sucederam-se as 
testemunhas de beneficiados pela fórmula. Ouviam-nos com 
redobrado interesse. Quem causou maior impacto, sem dú-
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vida, foi Rosa Bombacigno que tivera extirpados ambos os 
seios. O mal passou para o pulmão e já entrara em metástase 
óssea, quando tomou conhecimento da babosa. Após cinco 
doses, os exames garantem-lhe que conseguira baixar os va-
lores, de 67 a 26, quando o normal seria 24. A vitória final 
acontecer-lhe-á se continuar o tratamento e controlar-se 
após cada tratamento... 

Após a palestra, sucedeu fato que merece registro. Um 
rapaz, com AIDS, após três doses de babosa, conseguira 
normalizar os valores. Porém, largou o remédio após o tra-
tamento e voltou a picar-se, mais porque não conseguia 
matéria-prima, babosa. Quando viu a moça carregar o galho 
para dentro de seu carro (com intuito de fazer umas mudas e 
plantá-las em seu pátio), o rapaz escondeu-se atrás da moita. 
Quando Vera retirou-se da viatura para juntar-se ao grupo 
que programara jantar, zás!, o moço quebra a fechadura do 
porta-malas do carro em busca da planta milagrosa. Azarado: 
Um policial, que fazia a ronda, colhe-o com a boca na botija. 
Com o ladrão na cincha, aproxima-se do grupo: 

- Vocês pertencem ao grupo que participou da confe-
rência do franciscano de Belém? 

- Sim, senhor. 
- Pois este mal-encarado arrombou o porta-malas de 

um carro para se apoderar da planta que a senhora carregara. 
Jura não ter tido qualquer outro objetivo. 

Entrou logo a turma do deixa-disso, que acalmou logo o 
improvisado arrombador e lhe foi prometido que amanhã 
mesmo poderia contar com o remédio, sem falta. E tudo acabou em 
pizza, comentando detalhes do inocente susto para a dona 
do veículo e do prejuízo.  

Dia 10, após concelebrar com Frei Fortunato, comi 
uma maçã produzida na região. Despedi-me do guardião. 

Despedi-me de Frei Fortunato, este, sim, gente fina. 
Possui, em alto grau, o que falta ao superior, ou seja, uma 
pitadinha de gentileza e cavalheirismo. Rumamos para a ro-
doviária. Despedi-me de Carlos e Maria Rosária, o casal que, 
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no aeroporto de Bari, me recebera em lágrimas, levado pela 
emoção e honra em receber Padre Romano. Emoção também na 
despedida estampava-se no rosto. 

Às 09h15min, no horário estabelecido, o ônibus ensaia 
os primeiros movimentos. Aliás, foi a primeira e única via-
gem usando tal meio de transporte. Foram duas horas, 
atravessando o país de nascente a poente, deixando a região 
de Puglia para invadir a da Campanha. Passa-se por Bene-
vento, Caserta, Avelino, para atingir Nápoles, a capital da 
região, uma grande cidade, bastante caótica em seu trânsito, 
mas todos se entendem, apesar de se mimosearem com pa-
lavras não de todo elogiosas. 

A região de Campanha abriga ao redor de cinco mi-
lhões de habitantes, sendo que dois se concentram na 
capital, cidade, como POA, com cidades vizinhas, como Ca-
noas, Gravataí, difíceis de distinguir para quem passa por aí 
pela primeira vez... 

Na Rodoviária Garibaldi esperava-me Pina Dinacci, 
uma portadora de câncer, tendo-se originado nos ovários, há 
oito anos, e nunca mais desapareceu, aliás, toda bombardea-
da pela quimioterapia. Há pouco, soube da babosa, aplicou, e 
já apresenta melhoras. Veremos o resultado dos exames que 
fará em Paris, no fim do mês. 

Pina entregou-me religiosamente na Comunidade das 
Irmãs do Sagrado Coração, que me receberam com pizza (E 
não prá ver!, se Nápoles é seu berço e daqui espalhou-se 
pelo mundo). Seguiu-se o descanso após almoçar, coisa que 
já estava esquecendo, com todos esses deslocamentos. Esti-
quei até 16h, já que a palestra aconteceria somente às 17h, 
segundo o programa. Como bons napolitanos, com forte 
dosagem de sangue árabe, no horário estabelecido, havia 
bem pouca gente no auditório. Só foi dado o sinal verde para 
começar, meia hora mais tarde do previsto, e isto que o con-
ferencista provém do terceiro mundo... 

Segundo Deasy, a segunda organizadora, deveriam fa-
zer-se presentes um sacco (= muitos) de médicos, os quais 
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quereriam pôr-me em dificuldades. Pena que não se fizeram 
vivos! Explicação: Era sábado. Segundo Pina e Deasy, houve 
presença de cem pessoas. Havia mais de 500 convidados. 
Não vieram, porque era sábado... Salvo o reduzido número de 
presentes, tudo correu 100%, além do que as duas organiza-
doras haviam imaginado; estavam eufóricas com a 
desenvoltura do trabalho. Como em Foggia, também em 
Nápoles, preparei o remédio ante os olhares curiosos dos 
presentes, aproveitando para colocar observações práticas. 

Às 20h, encerrados os trabalhos, segui para casa de 
Deasy, a cabeça-pensante, marido médico e ela prática em 
hipnoseterapia. Havia 30 pessoas presentes ao jantar. Fran-
ceses, na sua maioria, com que pude me retemperar naquela 
língua. Um vinagre especial, com complexo de apartamento, 
ainda adolescentão, mostrou-se amigo. Atende pelo nome de 
Max. Aliás, o cachorro sempre foi meu amigo. Dou-me bem 
como o animal. Em Bordighera era o Dado que não me lar-
gava. Preferia meu chulé ao dos turistas e até ao dos donos. 
Empolgava-o, sobretudo, o movimento do cordão. Com 
certeza, imaginava o rabo de outro ser semelhante, e branco, 
a abanar-lhe, provocando-o para alguma cachorrada, coisa 
rara quando se vive entre os homens... Pelas 22h, tornei ao 
convento. E que soneca! 

Domingo da SS. Trindade. Missa às 08h. Uma hora 
depois, parti para Capri, a ilha dos sonhos. Em draghetto, uma 
amostra-grátis de transatlântico, fiz a travessia do continente 
à ilha, em hora e quinze, sulcando águas de um azul-turquesa 
de doer. Um bando de gaivotas sobrevoava a nave, em acro-
bacias sempre originais, nunca repetidas, verdadeiro show de 
aerodinâmica. Quando o avião alcançará técnica e leveza tais, 
librando-se nas asas, como o sabe fazer este pássaro!? Não 
sabia que gaivota pousa na água ou descansa nela: É anfíbia. 

Capri, todos sabem, é a famosa ilha das canções ro-
mânticas. Nela existem já sinais da presença dos fenícios. Os 
romanos andaram por ali. Deixaram, no topete mais alto, o 
palácio dedicado a Tibério César, hoje em ruínas. Os demais 
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povos que dominaram a ilha também deixaram sua marca. 
Hoje Capri é habitada, mas disseram-me que não liberam 
mais licenças para novas construções, nem apresentando 
muito dinheiro, a fim de evitar a super-habitação e preservar 
o ambiente. 

Ao primeiro contato com Capri – 10 Km2 – experi-
menta-se forte a impressão de clima e vegetação tropicais: 
Limoeiros, videiras e até babosa, mas em quantidade incrível 
como, de resto, acontece em Nápoles. Há touças e mais tou-
ças grudadas nos barrancos, ao alcance da mão de quem 
quisesse ou precisasse servir-se. 

Depois de desembarcar, saindo da Marina Grande, su-
bimos, pelo teleférico. Descemos à Marina Piccola, agora a 
pé, alcançando a casa da família, ao sopé da rocha abrupta, 
onde mora uma médica. Nesta casa seguiu-se a missa, em 
francês, língua da maioria dos presentes (perto de vinte pes-
soas). O almoço apenas saiu às 14h. Exagerados! Sentia um 
buraco no estômago. 

Pelas 16h, ensaiamos os primeiros movimentos para o 
regresso. Alcançamos Nápoles às 19h. 

À noite, no enorme Colégio do Sagrado Coração, es-
perava-me um casal proveniente de Campobasso, com a 
filha, de dois anos, desenganada pelos médicos. Como seu 
organismo não reproduz mais as células, deixa a coitadinha 
indefesa: A cada tombo ou pequena batida, machuca-se de 
criar feridas, custando a sarar. 

Jantei frugalmente e passei suco da babosa no rosto, 
um tanto crestado pelo sol de Capri. 

As Irmãs, sempre solícitas, lavaram meus mijados. 
Ainda que não estivessem curtidos com meu cheiro, bem 
suportável para o abaixo-assinado, de repente algum biriba, 
de faro mais apurado, companheiro de vôo, poderia estra-
nhar o bafo. As bondosas Irmãs me deixaram a roupa de 
duas semanas de uso, novamente em condições de trafegar 
sem qualquer arrepio. Obrigado, Irmãs! 
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Segunda-feira, dia 12, às 07h, concelebrei com Pe. Es-
têvão Romano (sobrenome comum na região), capelão do 
Colégio, que apresenta tiques e gestos incríveis, suspeitos, ao 
primeiro impacto. Depois soube que é organista profissional 
em duas diferentes igrejas, onde toca em todos os casamen-
tos da granfinagem. De repente, quando me passou, 
vibráteis, os dedos da mão direita perto do rosto, o que me 
fez pôr um pé na frente e outro atrás, poderia explicar-se 
que estivesse dedilhando alguma fuga em ré menor. E não 
ensaiasse partitura de outra natureza... 

Tomei café, sempre sob controle de três ou quatro 
Irmãs, que desejavam passar a limpo a receita ou detalhes. 
Quantas vezes preciso repetir as mesmas coisas! Receitas. 
Endereços. Telefones. Oh, Dio! Despedida. 

Às 09h, com Deasy ao volante, segui para o aeroporto. 
Lá encontravam-se Pina nos esperando, marcando presença, 
apesar de suas precárias condições de saúde. Despedida sen-
tida. Deasy, grande empatia. É formada também em 
Fisioterapia. Estimula seus pacientes a que sejam os primei-
ros protagonistas de sua terapia ou recuperação. Adorou 
meus três níveis de poluição (físico, psíquico e espiritual), 
como que predispondo-nos ao câncer e às demais doenças 
degenerativas. 

A distância entre Nápoles e Roma se cobre em duas 
horas e pouco, de carro ou em três, de trem. Com meia hora 
de atraso, o aeromóvel mal atingira seu habitat e já tinha que 
pousar, depois de apenas 27 minutos de vôo. Nápoles, vista 
do alto, parece uma cidade extensa, já que as cidades-satélites 
não nos permitem distinguir a divisa, tanto é verdade que há 
quem lhe dê um número maior de habitantes que o real. 

Em Roma, em pausa de meia hora e já a aeronave, 
quase lotada, desloca-se em passo de cisne branco até o local 
traçado para a decolagem, quando parece estufar o peito, 
disparar forte e lançar-se para seu elemento, o espaço. Fo-
ram 50 minutos sobre o mar sereno. 
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Oitava Etapa – Extremo Sul – Sardenha 
Cagliari, vista de cima, é extensa. Garantiram-me seus 

moradores que constitui-se num terço do total de um milhão 
e meio de habitantes de toda a Sardenha. Esta ilha é mil Km2 
menor que a Sicília, mas com densidade populacional menor. 
É menos árida. Menos deserto. Dista apenas 200 Kms da 
Argélia, enquanto que são 500 Kms de Roma. Recebe, com 
o vento, partículas de areia, provenientes da África. 

No aeroporto de Cagliari, de plantão, a Dra. Cristina 
Sannia, coordenadora desta visita, e o Prof. Sandro Gardia, à 
minha espera. Seguimos imediatamente para Sinnai, de seus 
15 habitantes, cidadezinha das cercanias da Capital, onde 
almoçamos. Às 17h30min, começou a palestra no anfiteatro 
do município cheio que nem uma melancia. Apinhou-se de 
gente, apertando-se. Nem nos corredores havia mais lugar. 
Vieram famílias de toda a ilha. 

Como uma destas famílias viesse de Sassari, extremo 
Norte, a Dra. Cristina, que coordenou a sessão e os traba-
lhos, houve por bem dar-lhe a palavra para o depoimento. 
Trazia o filho, de dez anos, afetado de um dos tumores mais 
malignos. A babosa o curara, uma vez que os médicos ti-
nham-no dado como perdido. Sob aplausos, o menino 
curado e a família, como se fossem seres extraterrenos, vin-
dos do Além, pediram licença para fazer os 300 Kms de 
volta. Um senhor, que perdera a voz, há meses, e os médicos 
queriam fazer-lhe uma traqueotomia, adiou a operação, per-
mitindo-se o tempo suficiente para um tratamento. Saída 
feliz a dele! Encontrava-se ele ali, conversando normalmen-
te, com as cordas vocais, há vinte dias, vibrando novamente. 

Nunca me fora tão fácil expor o assunto. As testemu-
nhas, presentes em grande número, falavam por si e mais 
alto. Entre a exposição, as perguntas transcorreram mais de 
três horas. Incrível a vibração do pessoal, maior do que em 
qualquer outro lugar. Pessoas choravam de emoção ao só 
tocar-me. O Diretor do Hospital, onde a Dra. Cristina traba-
lha, fez-se presente, com oportunas intervenções. Acolheu, 
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com extrema simpatia, o conteúdo daquela tarde, especial-
mente porque a Dra. é seguidora intransigente da babosa e é 
médica, não uma curadeira qualquer. Aliás, a Dra. Cristina 
tem como hobby ou especialidade aplicar o remédio em ai-
déticos, sobretudo quando o mal lhe atacou o fígado, o 
órgão que, tomado de hepatite A, B ou C, deixa todo o or-
ganismo prostrado. A babosa restaura a víscera, voltando seu 
portador a circular e, até, em certos casos, a trabalhar, levan-
do aparentemente, vida normal, embora o vírus ainda se 
aninhe no sujeito. Na ilha, me garantem, há 3 a 4 mil soro-
positivos. Todos sabem que um aidético tem os dias 
contados. No entanto, a Dra. Sannia lhe prolonga os dias, à 
base de babosa. E isto é assunto ruidoso, sobretudo entre os 
familiares do doente, os quais teimam em manter o assunto 
em segredo... Importante essa figura de profissional ocupada 
com aidéticos e usando a babosa! Deixou seu consultório e 
hoje, para não perder sua ligação com a classe médica, faz a 
anestesista e só. No mais, trata os aidéticos à base da babosa, 
babosa que ela busca, em sua camioneta, no interior, onde, 
sabe-se, existe em profusão, e fornece aos clientes. É seu 
voluntariato. 

Jantar. E cama só às 23h. Segundo a dupla organizado-
ra, a tarde superou todas as expectativas. 

- Foi demais!, suspiravam. 
Dia 13. Santo Antônio, rogai por nós. Já às 09h, girava 

nas ruas, conduzido por Doretta, uma voluntária, professora, 
visitando famílias. Foram seis visitas na parte da manhã. 
Apenas um senhor reagiu à maneira de quem não quer nada 
com nada; os demais, euforia geral. 

Almocei na casa paroquial. Às 17h, havia gente à espe-
ra para contatar, pedir explicações, saber detalhes. É uma 
constante a ânsia de obter algum alívio para seus caros. De-
pois de atender na casa do Prof. Sandro, Doretta me conduz 
à casa paroquial onde encontrei umas vinte pessoas reunidas. 
Atendi-as. Retornando à casa de Sandro, havia mais umas 50 
pessoas. Ficamos conversando à sombra das árvores, já que 
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não havia sala tão ampla, capaz de comportar tanta gente. 
Distribuímos cadeiras, improvisamos bancos. Todos aco-
modados, dei-lhes de babosa durante duas horas. Jantat. E 
cama. 

O dia 14, segundo o programa, ficara reservado para 
Florença. Acontece que não houve lugar no vôo direto de 
Cagliari. Com o impasse, Florença ficou para outra vez. Me-
lhor para mim. Com isso, gozei de manhã, praticamente, 
livre, tranquila. Refiz as malas na casa de Sandro, um filóso-
fo, meio dado a jornalista, viúvo há um ano, mas homem 
com a cabeça no lugar. Dois filhos – Gioia (Letícia) e Amós, 
ambos universitários.  

Às 09h, após a despedida dos filhos, com Fausto, ou-
tro professor, e Sandro, rumei para o aeroporto. Levantar 
vôo, só às 12h, até o Fiumicino (Roma). De Cagliari, en-
quanto esperava o horário para voar, os dois professores me 
presentearam com um exemplar de La Nuova Sardegna, jornal 
que trazia reportagem sobre a conferência em Sinnai. A capa, 
como chamariz, fala em milhares de pessoas presentes, for-
ma para propagar a venda do jornal. A meu ver, não 
passaram de 400 as pessoas na sala. Durante o dia, em gru-
pos, talvez tenha atendido mais de cem pessoas, em números 
redondos, mas falar em milhares, na manchete, torna-se evi-
dente o comércio. 

A Sardenha é incrível. Estranha. Esquisita. Tem pouco 
de italiano, nem do Norte nem do Sul. Seu dialeto é incom-
preensível, se falado rápido. Foi a primeira região italiana 
onde rodopiei em dialeto. O dialeto é 60% proveniente do 
latim, alguma coisa de espanhol e há sons que me pareceram 
próximos do árabe. Fisicamente, não são descendentes de 
árabe, como se observa muito na região Sul, em particular, 
na Sicília. Aqui são baixos. Cabelos lisos. Brancos. Olhos 
claros. Exemplares bonitos entre as mulheres, em geral, mi-
údas. Muito mais crianças em relação a outras partes da 
Itália, onde predomina população de idosos. 



248 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

Em Roma, enquanto esperava o vôo que me levaria a 
Verona, surge, num passo de mágica, Evelina, a mulher en-
carregada de organizar minha presença e seu 
desenvolvimento em Florença que, como o sabemos, gorou 
por motivos já conhecidos. Evelina viajou de Florença a 
Roma, por mais de três horas de trem, apenas para ver Padre 
Romano. E disse considerar uma honra ter visto a fera. Acho 
brabo... 

Por causa da greve dos pilotos da Alitalia, houve troca 
de avião. Passamos da Alitalia para um aparelho da Meridia-
na, companhia que realiza vôos domésticos. Uma horinha de 
vôo. No aeroporto Catullo, de Verona, os fidelíssimos Gi-
anni, Antônia e Mateus, coordenadores perfeitos e 
infatigáveis deste tours de force pelo país. Garanto que nem 
Gianni Agnelli, o dono da FIAT, terá tido jamais controle 
tão cerrado, com horário de partida e chegada, com pessoas 
escaladas, teleguiadas, via fax ou telefone, para recebê-lo! 
Segurança total. Urdiram, com perfeição, os elos de uma 
corrente, um puxando o outro, até o encerramento da mara-
tona. Parabéns, Antônia e Gianni! 

Segui, com o trio, feliz com o encerramento do circui-
to e seu sucesso. Apesar de emperrado na primeira etapa, 
deslanchou nas demais, superando as mais otimistas previ-
sões. 

Visitamos Guido Fraccaro, agricultor que se prontifi-
cou a ceder área de terra, em sua propriedade, para grande 
plantação de babosa. Se sair... bah! Abriu garrafa de vinho 
feito por ele, delícia, que mais pareceu champagne. Come-
mos a famosa pipa, também fabricada por ele. Sua atividade 
é criar gado de corte. Planta milho e o aproveita para sila-
gem. 

Curioso: No Sul falta chuva; aqui há de sobra, tanto 
assim que o milho, de meio metro, quase afoga na água... 

Chegando a Lonigo, soube que passarei a noite no 
quarto n° 201 do Hotel Lonigo. Nova experiência. Nova 
cama. Quantas foram as camas em todo este giro? Janto no 
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refeitório do estabelecimento. Depois, visita à Gabriella, Éri-
ca e Cláudia, bem como ao pequeno Francesco, família de 
Gianni. Antônia e Mateus despediram-se logo, já que ama-
nhã o garoto deve fazer um eletro em Verona. Cama. E boa 
noite. 

Dia 15, quinta-feira, fechando três semanas, vinte e 
um dias fora de casa. Acordei cedo. Viagem pela frente, re-
gressar ao ninho, depois de três semanas, retornar à rotina, 
um monte de correspondências, certamente, pode ser uma 
das explicações. Fazer a barba, escovar os dentes, tomar 
própolis, ajeitar as malas, tomar um cappuccino com pane 
d’orzo, de Vicenza, e partir. Meu motorista é Gianni. Achei 
demorado o trajeto de Lonigo a Bérgamo. No aeroporto, me 
foi entregue enorme volume e envelope com liras, tudo vin-
do de Milão. Obrigado! 

Todos os demais companheiros de vôo tinham sido li-
berados pela polícia. Os policiais carimbaram-me o 
passaporte, colocaram a mala no detector de metais e, sem 
nenhuma exigência, nem interrogatório de qualquer nature-
za, liberaram-me para embarcar no ônibus do aeroporto que 
leva ao avião, que estrugia as turbinas, estacionado. Embar-
que pelos fundos. Meia hora de atraso para proporcionar a 
inspeção do aeroporto: O aparelho segue para Tel Aviv, ora! 
Tudo OK. Levantamos vôo às 11h30min, hora de Israel (Já 
adiantara meu Orient em uma hora para me atualizar com o 
horário do Oriente Médio). 

Meu lugar, no avião, foi o C – 37, o último do aero-
móvel, à esquerda, entre os fumantes, sem janela para ver 
alguma coisa, tendo o ensurdecedor ruído das turbinas que 
descarregam ao lado. Foi a pior viagem em questão de con-
forto; menos mal que foram quatro horas apenas, sobre o 
Mediterrâneo. Já pensou se fosse viagem para cruzar o 
Atlântico?... 

Nas cercanias, sempre chaminés deitando fumaça. Para 
afugentar tantos pitos acesos, liguei o ar condicionado. Prá 
quê? Foi prá já que a garganta começou a rascar... 
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Almoçamos quando sobrevoávamos Bari, Brindisi e o 
Golfo de Táranto, depois de hora e meia de vôo, passando 
sobre Florença, Pescara, Foggia. Saindo do território italiano, 
ultrapassamos a Grécia, sobrevoamos Trípoli, a ilha de Rho-
des, rumando direto para Tel Aviv, onde chegamos após 
quatro horas de vôo, até que tranquilo, dadas as condições 
atmosféricas favoráveis para uma travessia como manda o 
figurino2. 

 
 
15.06. Às 15h40min, a aeronave a Eurofly, grupo da 

Alitalia, procedente de Bérgamo, lotada até a cauda, despeja-
me no Ben Gurion. Nunca viajei tão desconfortavelmente 
em avião: na última poltrona, entre os fumantes (em vôos 
internacionais pode-se fumar. Até quando, Senhor?). Abri o 
ar condicionado para dissipar a fumaça. Foi prá já que a gar-
ganta começou a rascar. 

Nunca conseguira recuperar a mala e despachar-me 
tão rápido como desta vez, na alfândega. O problema criou-
se depois. Como Giovanni Crestani me houvesse prometido 
que telefonaria a Belém, prevenindo o horário de minha 
chegada, acreditei que houvesse alguém a me esperar. Não 
havia. Algo não funcionou. 

Com Pe. Karlswalder e Ir. Helena, de Trento, rumei 
até a Porta de Damasco, em Jerusalém. Cada um pagou 50 
shekels. Mais trinta para o taxista árabe, e me encontrava na 
Basílica da Natividade. 

                                                      
2 Terminei esta página precisamente no dia 30.06.1995, duas semanas 

depois do meu reingresso em Israel. Passei a limpo 60 páginas de um 

caderno escolar que viajou comigo, onde rabisquei essas notas, nos 

poucos momentos de folga, a fim de ajudar a memória quando fosse 

fazer a redação das peripécias da viagem à Itália que passo à sua 

leitura. Espero que você tenha conseguido acompanhar as diversas 

etapas e verificar o que aconteceu de mais importante. Às vezes, com 

intenção e para evitar a aridez da narrativa, entrei em detalhes ou 

particularidades pessoais, a fim de tornar mais vivo o estilo, caso 

contrário, assumiria sabor escolar. 
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Incrível que, apenas 21 dias de minha partida, fosse re-
cebido com tanta euforia... 

Após a ducha para refrescar-me desse calorão oriental, 
surge o Pe. Guardião e Frei Estêvão. Voltavam, frustrados, 
do aeroporto. Experimentei sentimento idêntico, misturado 
ao de gratidão, apesar dos percalços e mau juízo. Valeu a 
intenção. 

 
16.05. Naturalmente, um monte de cartas, acumuladas 

durante três semanas, cartas, na sua maioria, da França. Ve-
jam só: apenas três procedentes do Brasil. 

Distribuí os presentinhos. Um Vecchia Romagna, faixa 
preta, para o recreio dos frades, à noite. Um licor, com 
enorme pêra dentro da garrafa, para as Irmãs, e desodorante 
para cada uma. Para as cozinheiras leigas, uma camiseta e 
kassete da Ideápolis. Para os clérigos, desodorante e After Sha-
ve. 

Narrei minhas aventuras. O Pe. Aguirre é o mais aten-
to e orgulhoso com seu confrade... Imagina-me imortal, e 
vibra com isso! 

Entreguei cinco milhões de liras italianas ao Pe. Guar-
dião. Vibrou. E disse: 

- Com tal quantia, posso adquirir dois motores e meio. 
É que enfrentamos problemas com água. 

Os telefonemas foram muitos. Uns oito só da Sicília. 
Foggia se oferece para confeccionar o livro de teste-

munhas e esfregar cada caso no nariz dos céticos. Calma, 
pessoal! 

O último telefonema do dia, às 23h15min. 
 
17.06. Às 09h, rumo a Jerusalém, com o Pe. Guardião, 

para buscar dois quilos de mel, na Flagelação, e doze pacotes 
de vela, made in Italy. 

Às 16h, com duas doses de babosa, já prontas, levei o 
Pe. Guardião, de Kombi, até o Hospital Francês, onde fo-
ram entregues, para acudir paciente no Líbano, já com 
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buracos na garganta. Já teve o pai vítima do mal, estabeleci-
do no mesmo lugar. Imagine-se o pavor diante da inexorável 
certeza da morte iminente. 

Telefonemas? De Foggia, quatro, além de Milão, Mô-
naco, Cosenza e, naturalmente, alguns da Sicília. Parece 
mesmo que devo morar na Itália. 

 
18.06. Iniciei, sexta-feira, o tratamento com cloreto de 

magnésio. Preciso chegar no Brasil em forma. Alcancei um 
frasco de cloreto de magnésio à Irmã Maria Teresa, das 
F.M.M., a turca simpática, de 86 anos. Preparei uma dose 
para Irmã Biancamargherita e outra para Irmã Esterina. 

Recebi um casal australiano. Ela, com câncer no fíga-
do, agora curada. Ambos choravam de emoção. Como 
visitam Malta, onde têm parentes, prometeram divulgar a 
fórmula, bem como, depois, na Austrália, já que obtiveram 
os benefícios. Prometeram, outrossim, enviar-me o dossier. 

Telefonemas da Sicília, Milão, Foggia e outros. 
 
19.06. Telefonema de Florença me garante que a me-

nina que, em agosto, completará quatro anos, está fazendo 
progressos tais que já a consideram livre da leucemia. Teve 
alguns vômitos, o que é ótimo sinal: saem as toxinas. 

Está tomando corpo Por Terra, Céus e Mar de Itália e 
Ilhas, uma síntese de minha viagem à Península. 

Uma senhora, 31 anos, de Sassari, Sardenha, curada de 
leucemia. 

Outra senhora, com enormes feridas nas costas – cha-
gas de decúbito – livrou-se delas. Agora está expelindo 
catarro às pamparras. A babosa encarrega-se da limpeza. 

 
20.06. Irmã Esterina, agora cozinheira titular, está to-

mando a babosa antes das refeições, passando para depois 
delas o cloreto de magnésio. Deve ter carregado um pouco 
na quantidade, pois, diz a Madre que se desarranjou... 
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Durante a manhã e à tarde, trabalhei tranquilo, não 
sendo interrompido pelo telefone, mas, a partir das 20h, que 
calamidade pública! Todos os telefonemas provinham da 
Itália: Palermo, Agrigento, Calábria, Foggia, Florença, Ilha 
de Elba, Novara, Milão, Cagliari, etc. Todos de conteúdo 
esperançoso. Alguns casos referem-se a curas totais. Outros, 
bem encaminhados. A palavra-chave é ESPERANÇA! 

Iniciei mais uma dose de babosa. Estou com problema 
na garganta, após meu regresso da Itália, problema que não 
se resolve. Vamos ver com este coice, se resolve. É o tipo de 
tosse que altera a qualidade da voz, tornando-a mais grave. 
Doer não dói, mas gostaria de me livrar do mal, ora...  

 
21.06. - Quando você voltar para o Brasil, quem será 

meu motorista?, pergunta-me o Pe. Guardião, em nossa ida a 
Jerusalém. De fato, levei-o um bocado de vezes por Jerusa-
lém e Israel. 

 
22.06. O dia foi relativamente calmo em telefonemas, 

descontando, porém, à noite, sobretudo procedentes da Sicí-
lia. 

Estou me livrando daquele catarro contraído na via-
gem de volta da Itália, causado por nicotina e ar 
condicionado. Traquei-me na babosa e cloreto de magnésio. 
É preciso expelir o corpo estranho que incomoda o orga-
nismo... 

 
23.06. Continuo com própolis todos os dias, além da 

babosa e cloreto de magnésio. A voz está se aprumando; 
volta ao normal. 

 
24.06. Continuam os telefonemas em que pacientes, 

que adotaram a babosa, estão felizes com os resultados obti-
dos. Uma senhora comunica que seu câncer no fígado, de 
seis centímetros, após o tratamento de uma dose, reduzira-se 
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à metade. Um senhor, de 39 anos, com leucemia, tinha a 
mulher vibrante. 

Emílio Verdelli é que não anda otimista. Diz que, se-
gundo os resultado dos exames que se realizarão ao final, 
aceitará a quimioterapia. Sou do mesmo parecer, desde que 
não abandone o tratamento que está seguindo. 

Das 17 às 19h, sábado, andei, com Wanda e Raimun-
do, até Ramallah, a fim de preparar babosa para uma senhora 
que os médicos dizem que não irá mais aos pés. 

 
25.06. Em Ramley, esperava-me, desde a manhã, o Sr. 

Alberto del Maso, um brasileiro que mora na Itália e que se 
propõe fazer o bem sem visar lucro. Pretende ajudar as pes-
soas, aproveitando-se dos benefícios da babosa. Pretende 
montar uma estufa. Mora em Vicenza. 

Em seguida, chega uma médica peruana, casada com 
muçulmano. Seu sogro está tomado de câncer, já em metás-
tase. 

Na Sicília, o Sr. Lullo, como a senhora, acima citada, 
andava com prisão-de-ventre. Depois de tomar a receita, 
disse ao telefone: 

- Aleluia, padre, consegui cagar!... 
 
26.06. Telefonema da Fifi, da Suíça. Está feliz. Pensei 

que fosse telefonar, me convidando para passar pela Suíça, 
na volta para o Brasil. Não formulou o convite. Quer, sim, 
meu novo endereço. 

 
27.06. Pe. Jack me telefona pedindo dose de babosa 

que enviará à Austrália. Se ele mesmo pode preparar, por 
que deve ser o Frei Romano?! 

A Sicília ganharia longe numa estatística que se fizesse 
dos telefonemas que vêm do exterior. Algumas vozes já me 
são familiares ao ouvido... 

Antônia telefona que Gianni deitou o cabelo: não quer 
mais nada com babosa. O diabo é que ficou com o dinheiro 
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para pagar a patente da invenção. Curioso que meu olho 
clínico não falhou: o homem é apegado demais ao dinheiro! 

Hoje foram muitas as pessoas que me chamavam à 
portaria, desejando falar com Frei Romano... 

 
28.06. Custou, mas consegui contacto telefônico com 

Emílio Verdelli. Diz estar indo sempre mais para o fim. Fiz 
uma observação: se a família optar pela quimioterapia, não 
sou eu quem interfere ou impede. Fiz-lhe uma pergunta: 

- Você não tem alguém que lhe quer mal, alguém que 
lhe tem inveja, raiva, ódio? 

- Não. Não tenho consciência. Não é de meu conhe-
cimento. Por quê? 

- Porque desconfio que alguém lhe está fazendo mal. 
Não é possível que com essa carga de bons remédios, natu-
rais, não se consiga reverter sua situação... 

Minutos depois, telefona-me a irmã de Emílio. Afirma 
que seu cunhado, Frei Reinaldo, saiu em busca de exorcista. 
Coincidência a minha, hein?! 

De mais a mais, Emílio está com o fígado aos franga-
lhos. Mesmo assim, come bem, até com apetite. Porém, 
vomita. E, curioso!, vomita algo branco, nada a ver com a 
comida ingerida... Muito misterioso para meu entendimento! 

 
30.06. Inúmeros telefonemas. Bons resultados. Quan-

do não houve curas, ao menos se constataram melhoras. 
 
01.07. Antônia insiste em fundar, na Itália, uma Associ-

ação Padre Romano Zago, OFM, que arrecade fundos para 
ajudar pessoas necessitadas. Não me cheira bem esse arreca-
dar... Gosto e aprovo mesmo a segundo parte da entidade: 
ajudar pessoas necessitadas. 

 
02.07. Antônio Pimenta Machado, presidente do Vitó-

ria Futebol Clube, de Guimarães, Portugal, me liga. Sua 
esposa está com câncer. Convida-me a visitá-lo por sua con-
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ta. Garante-me que o Hospital Santo Antônio, do Porto, 
coloca à disposição dos pacientes de câncer também a babo-
sa, à livre escolha do doente... É campo aberto para 
pesquisas. Quantos aceitam tal tratamento? Quais seus efei-
tos? Quanto o paciente paga? Há médicos por trás disso 
tudo? 

Com a resposta ríspida de Frei Giuseppe Nazzaro, a 
partir de amanhã, estabelecerei contatos com Latife, sempre 
muito gentil e eficiente na agência de viagens, e marcarei 
minha passagem para o primeiro vôo após o dia 08 do cor-
rente, encerrados os trabalhos capitulares. 

 
03.07. Preparei oito doses de babosa para a mãe de 

Frei Lucas que, na Inglaterra, está com câncer no pulmão e 
já tomou conta de um dos rins. Seguiu o preparado em em-
balagens de dois litros. 

Lá pelas 18h, telefonema de Di Pasquale, de Florença, 
telefone 003955620837. Quer minha visita. É que a filha, de 
quatro anos, ficou curada de leucemia. Querem vir a Belém 
ou que eu vá a Florença. Por lá aconteceu mais um milagre. E 
o santo chama-se Frei Romano. Porém, a Medicina insiste na 
quimioterapia... 

 
04.07. Sem falta, hoje, devo telefonar a Irene para o 

contacto com Latife. Não dá para perder mais tempo. Tele-
fonei pelas 16h. Prometeu agir. Pedi Tel Aviv – Bérgamo ou 
Milão – Rio de Janeiro ou São Paulo – POA. Permaneço 
duas semanas em Portugal e na Itália, por conta da babosa. 

Antônio Pimenta Machado telefona de Guimarães, 
Portugal. Quer tomar conta de minha passagem através de 
sua agência de viagens... 

Só da Sicília recebi ao menos dez telefonemas. 
 
06.07. Tivemos a presença do Pe. Marun, libanês. Boas 

vindas. O homem foi curado de diabetes. 
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O pai de Micol me telefona, confirmando que a filha 
foi obrigada a fazer o auto-transplante. Os médicos disse-
ram: 

- Ou ela faz o transplante, ou nunca mais poderá con-
sultar conosco nem aqui nem em qualquer parte do mundo. 

Latife me garante: há lugar no avião tanto para quarta 
como para quinta-feira. Que bom que a passagem simplicou-
se! 

 
08.07. Ontem, Gabriela, da Alfatur, agência de Antô-

nio Pimenta Machado, me envia fax. Esforçar-se-á para 
conseguir lugar no avião de Tel Aviv a Bérgamo, dia 12, 
quarta-feira. Confirmará logo que tiver os dados. 

 
09.07. Enzo Monreale – Piazza del Popolo, 12 – 90010 

– Lascari – Palermo, é portador de AIDS. Porém, exclusi-
vamente com a babosa, consegue movimentar-se e trabalhar 
no... hospital! 

 
10.07. Claro que Pe. Guardião, embora queira cobrir o 

sol com a peneira, sabe que minha decisão não tem volta: 
viajo quarta-feira, apenas dependendo duma confirmação da 
agência de viagem Alfatur, de Guimarães, Portugal. 

Pe. Nazzaro quer que volte à Custódia a qualquer pre-
ço, como guia de peregrinos, confessor, conferencista. 
Coloca a tipografia à disposição para editar o livro nas diver-
sas línguas. Escreverá carta ao Capítulo provincial na qual 
pedirá minha presença na Terra Santa. 

Gabriela confirma meu vôo – Tel Aviv – Bérgamo, 
quarta-feira, às 08h45min. 

 
17.08. Às 08h30min do dia 17 de agosto de 1995, de-

pois do serviço prestado à Custódia da Terra Santa, chego ao 
Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre. O 
acontecimento reveste-se de característica particular. Não se 
trata de pouso para férias, com data prevista de regresso. Eu 
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volto em definitivo para a pátria. Foram cinco longos anos. 
Dediquei-me ao máximo. Aprendi muito mais. Graças à cul-
tura adquirida através dos cursos Clássico, Filosofia, 
Teologia e Letras, mergulhei fundo nas terras da História da 
Bíblia e adjacências que a antecederam e seguiram. 

O coração leve pelo dever cumprido. A consciência 
tranquila pela missão encerrada. 

 
26.08. Primeira entrevista, com o Dr. Abraão Vino-

gron, na Rádio Guaíba, em seu tradicional programa, Medicina 
e Saúde, das 07h às 10h. Tremi nas bases ao enfrentar o mi-
crofone de tão potente emissora. Vinogron animou-me, 
dizendo: 

- Agora você é o pároco de cinco milhões de fiéis, no 
país e no exterior... 

 
30.08. Adquiro o celular 986-8650, com o intuito de 

não sobrecarregar o telefone da mana Melita Zago Felipe em 
cuja casa sou hóspede há duas semanas. 

 
31.08. Às 20h, no salão da Paróquia São Francisco de 

Assis, depois de concelebrar na Capela do Mosteiro São 
Damião, das RR. Irmãs Clarissas, minha primeira palestra no 
Brasil sobre o tema da babosa e suas propriedades medici-
nais, intercalando-a com inúmeros casos de cura registrados 
aqui e no Exterior. 

 
16.10. Às 19h, Conferência na SOGIPA. Quinhentos 

ingressos colocados à disposição do público esgotaram-se 
em três horas. Dispensável dizer que o salão teve esgotada 
sua capacidade. 

 
17.10. Às 07h50min, viagem a Encruzilhada do Sul. Às 

10h45min, 15min na Rádio local. Às 11h45min, mais 15min, 
na mesma Rádio. 
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Às 13h30min, palestra para o Grupo da Pastoral da 
Saúde, grupo seleto, até 17h. Das 20h até 22, palestra aberta 
a quem pudesse interessar. Presentes umas 100 pessoas. À 
noite, segui para o Assentamento Segredo de Farroupilha, enti-
dade que chamara a si a responsabilidade de convidar-me. 

 
23.10. Às 19h, conferência no Colégio Dom Bosco, no 

Bairro Higienópolis, Porto Alegre. Salão, com capacidade de 
400 lugares, lotado. 

 
24.10. Às 08h, entrevista a Olivo, do jornal da Arqui-

diocese Novo Milênio. 
Às 18h30min, gravação para a Rádio Universidade do Rio 

Grande do Sul, com André e Valéria, mais o psicólogo Dr. 
Sauder Fridman. 

Fora-me prometido, para hoje, o fax para participar do 
Congresso na Índia. Tal fax, porém, não me chegou às mãos. 

 
31.10. Às 14h, conferência, para a Pastoral da Saúde, 

no salão paroquial de Panambi. Presentes 600 pessoas. 
 
10.11. Gentilmente, passaram-me o telefone de Maria 

da Graça Piva, autoridade em babosa. Fez pós-graduação em 
Burgos, na Espanha, com a tese sobre o tratamento de acne 
em adolescentes. Alunos de colégios de Porto Alegre servi-
ram para pesquisa de campo de tal tese. Um contacto com 
3472-2521 poderá enriquecer meus conhecimentos. 

 
13.11. Às 15h, entrevista para o Jornal NH. Motorista 

da empresa me leva e traz. 
Segundo Frei Inácio Dellazari, Patrizia teria telefonado 

para Daltro Filho, a fim de localizar-me. Forneceu-lhe, disse, 
o n° daqui, bem como o do celular. Esta Patrizia será a mãe 
de Micol, com câncer de cérebro? Como estará Micol? 
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14.11. Às 06h30min, entrevista, na Rádio Guaíba, com 
Mendes Ribeiro, ex-deputado federal. Poucos minutos per-
mitia o programa. Prometeu voltar sexta-feira próxima e 
localizar o Padre Chico, de Bento Gonçalves, curado com 
babosa, mel e destilado, de câncer na próstata. 

Às 19h, na TV2 Guaíba, em Guerrilheiros da Notícia, 
com Flávio Alcaraz Gomes. Insisti que babosa é suplemento 
alimentar, mais que remédio. 

Novamente Frei Romano Zago congestiona todos os 
números de telefone na Caldas Júnior, 219. 

 
15.11. Às 18h30min Gianni Crestani, de Lonigo, Vi-

cenza, Itália, me entrevista pela Rádio Idea. 
 
16.11. Às 15h, à Av. Maurício Cardoso, 510, sede da 

FEVALE, sob a responsabilidade de Dª Cláudia e Dª Hele-
na, entretive umas 300 pessoas.  

 
17.11. Às 06h15min, conforme o estabelecido na se-

mana passada, repete-se minha presença no programa de 
Mendes Ribeiro, na Rádio Guaíba. Falamos durante uns dez 
minutos. 

 
22.11. Às 14h, no salão da Sociedade Tiro ao Alvo, de 

Nova Petrópolis, a convite de Dª Vitalina e Dª Iracema, 
mantive a disciplinada atenção de umas 250 pessoas. Regres-
sei a Porto Alegre com R$ 217,30. 

 
27.11. Ângela, a responsável pelo Pampa Serviço, da Rá-

dio Pampa, contacta-me, pelo telefone 3233-8934, para fazer-
me presente ao programa que vai ao ar às 10h, sob o co-
mando de Raul Moro. Topo. Entre um comercial e outro, 
tomava conhecimento que Grêmio não resistiu ao Ájax, 
campeão europeu. De Tókio, volta vice. 
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05.12. Às 09h30min, volto à Rádio Pampa, no programa 
de Raul Moro. 

 
07.12. Às 20h30min, palestra na Paróquia da Sagrada 

Família, na Cidade Baixa. Durante o dia, trabalho na redação 
de Câncer Tem Cura!, dando os primeiros passos. 

 
13.12. Às 20h30min, na Paróquia do Divino Mestre, à 

Av. Ipiranga, a convite de Dª Lélia e de seu marido Erni, 
fone 3336-0467, e de Pe. Hercílio, fone 3336-6720, falo para 
umas 400 pessoas. 

 
15.12. Às 14h, pelo telefone (54) 293-1246, Glorinha e 

Pe. Eládio, de Antônio Prado, me convidam para falar a 
mais de 500 pessoas em seu amplo salão paroquial. 

 
18.12. Às 09h30min, deslocamento até o Hospital de 

Clínicas. Aí tomo conhecimento do resultado dos testes de 
laboratório efetuados em cima da receita de babosa, mel e 
destilado. Eu mesmo preparara a receita, entregue ao Dr. 
Gilberto Schwartzmann, coordenador da experiência, e a seu 
assistente técnico, o Dr. Dênis Mann. Segundo os exames, 
realizados no laboratório daquele hospital universitário, a 
receita apresenta princípios ativos contra o câncer. Para 
mim, a declaração não se constitui em novidade, mas o fato 
é que, a partir de hoje, temos a comprovação de mais um 
laboratório. 

 
19.12. Às 09h, Rádio Pampa, com Raul Moro, em Pam-

pa Serviço. Ao redor de 45min. 
 
20.12. Por telefone, Marcos Zanatta, gerente da Coope-

rativa Santa Clara, confirma viagem a Carlos Barbosa, para 
palestra. 
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21.12. Concluo a leitura de Aloe – Mito, Magia e Medici-
na, Aloe Vera – Através do Tempo, de Odus M. Hennessee – 
Bill R. Cook. Muito bom. Simples. 

 
22.12. Às 21h, palestra no salão paroquial de Carlos 

Barbosa. Apesar de antevésperas de Natal e período de for-
maturas, fizeram-se presentes ao redor de 500 pessoas. 

 
27.12. Pelas 16h, Lídio, do Editorial da Vozes, de Pe-

trópolis, RJ, sonda a possibilidade de editar meu livro por 
sua empresa. Respondi-lhe que iria pensar sobre o caso. 
Concluiu, com certeza, para me animar: 

- Se você entregar os originais em abril, quando for 
agosto, o livro alcançará as ruas. 

 
28.12. Terminei de escrever Babosa X AIDS, capítulo 

que imagino importante na obra, embora a torne um tanto 
longa. 

 
29.12. Entrevista na Rádio São Francisco, de Caxias do 

Sul. 
Às 14h, encontro com o Sr. Bordignon, conhecido nos 

meios do povo simples como Frei Homero, grande conhece-
dor de plantas medicinais, dono de laboratório onde prepara 
os medicamentos. Impressionante o número de pessoas que 
o procuram em busca de solução de seus males, particular-
mente quando desenganadas pela Medicina alopática! Em 
tais casos, transforma-se em última esperança. 

 
 

BRASIL 
- 1996 – 2013 - 

 
02.01. Com Marcos Zanatta, da Cooperativa Santa Clara, 

de Carlos Barbosa, amarro palestra para Nova Roma do Sul. 
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03.01. Vou tocando o livro. É preciso. Reli-o num fô-
lego. Está tomando corpo. Com pequenas emendas e 
acréscimos, ficará no ponto. Devo preocupar-me com a 
simplicidade e clareza de estilo. Para público simples, a quem 
é destinado, quanto menos rebuscada ou acadêmica a lingua-
gem, melhor. 

À meia-tarde, chega Frei Roque Ruschel, com sua ma-
na Íria. Euforia geral com os efeitos alcançados através do 
tratamento da babosa. Tem-se a nítida impressão que seu 
câncer de pele (operado várias vezes) simplesmente desapa-
receu. 

 
04.01. Pela manhã, acompanhei o Pe. Provincial e Frei 

Adriano até o Hospital São José, de Taquari, para visita a 
Frei Bernardo Kleinert. Em comum acordo com a equipe 
médica, que acompanha seu caso, ficou estabelecido que Frei 
Bernardo virá para o Provincialado onde o submeteremos ao 
tratamento de babosa, mel e destilado por via oral, além de 
aplicações na ferida. Se não der certo, terá amputada a perna 
do joelho para baixo. Aproveitamos a metade do caminho 
andado para visitar Frei Raimundo Braun, convalescendo na 
casa de suas manas, em São Luís, interior de Bom Retiro do 
Sul. 

 
05.01. Via Daltro Filho, Imigrante, chega Frei Bernar-

do, como ficara estabelecido, com armas e bagagens. No 
percurso da viagem, fruto de sua preocupação com as trans-
ferências, tratou os porquinhos. Reforçada xícara de chá de 
alcachofra ajeitou-lhe o fígado, que andava aos corcovos. 

 
06.01. Às 15h, Frei Bernardo tinha seu pé em bota de 

babosa triturada. Vasta área do membro inferior já entrara 
em necrose. 

 
07.01. Telefonema proveniente da Sicília-Itália. O do-

ente, em fase terminal, reza: 
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- Deixa-me, Senhor, os sofrimentos, desde que fiques 
Tu comigo; que eu não te perca nunca, Senhor! Como há 
santos neste mundo de Deus! 

 
08.01. Abandonei a ideia da bota de babosa em Frei 

Bernardo. Parti hoje para aplicação da parte interna da folha, 
o gel, na ferida. Larguei o processo da bota por causa do 
acentuado mau cheiro. 

 
10.01. Vou tocando o livro. Usando as agendas, reco-

lho fatos de cura, com nome, endereço e telefone da pessoa 
beneficiada, quando ficaram registrados. 

Preparei um litro, com cloreto de magnésio, para Frei 
Bernardo. 

Frei Mário traz casca de ovo, farelo de arroz e pó de 
folhas de mandioca, também para o mesmo doente. 

Em cinco dias de tratamento, a ferida de Frei Bernar-
do reduziu-se consideravelmente, graças a Deus e à sua 
criatura babosa! 

 
16.01. Levaram-me à Rádio Garibáldi, onde falei por 

45min. Abriu-se o microfone e respondi a trinta ligações. 
Após o almoço, das 14h às 17h, palestra para 400 pes-

soas em Marcorama, distrito de Garibáldi, sob a 
responsabilidade de Maria Helena, da EMATER. Houve 
delegações de Estrela, Bom Retiro do Sul, Roca Sales, Gari-
báldi, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Farroupilha, Caxias 
do Sul, Coronel Pilar. 

Um misterioso Dr. Pinto afirma, ao telefone, que a 
babosa será, para a Medicina ortodoxa, o que foi a pólvora, 
trazida por Marco Pólo da China para o Ocidente, com to-
das as consequências. Não entendi bem sua afirmação. 

 
18.01. Às 10h, encontro com Dr. Gilberto Schwartz-

mann e Dr. Dênis Mann, no Hospital de Clínicas, junto com 
Cynthia e Sônia. A experiência in vitro apresenta problemas. 
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Como não aplicamos conservantes, a tendência é que o pre-
parado oxide. Quando entram a matar as bactérias, os efeitos 
apresentam-se bem modestos. Tal resposta, para mim, teve 
os efeitos de água na fervura... 

 
19.01. Palestra para 300 pessoas em Nova Roma do 

Sul, às 19h. 
 
24.01. Às 09h, encontro com fotógrafo de Zero Hora e 

a repórter Clarice. Insistem com casos de cura de câncer. 
Forneci o telefone de várias pessoas curadas aqui em Porto 
Alegre. 

 
25.01. Às 17h, recebo Cauê, o menino com leucemia, 

o qual necessita de transplante de medula, operação a ser 
realizada nos USA, mas não encontra doador compatível. O 
Banrisul, em todas as agências, tomou a si campanha para 
arrecadar recursos e ajudar Cauê nessa viagem. 

 
26.01. Com a manhã livre, retomei a leitura de Câncer 

Tem Cura! 
 
30.01. No almoço, em casa de Maria Kircher, com Zi-

lah Ribeiro, Teresa Correa, Maria Santinha, Maria de Lima 
Klein e Irmã Vilma, orientei família, procedente de Uruguai-
ana, com problema de câncer. 

 
05.02. Regresso de Tramandaí. Diz Frei Valdesir Guz-

zon que os telefonemas de ontem foram mais de vinte. Não 
dá para se dar ao luxo de ausentar-se de casa. 

 
06.02. Atendo telefonemas de Lisboa, Vicenza, New 

York, Chicago, Agrigento, sem falar dos nacionais, como 
Curitiba, São Paulo, Rio, Minas. 
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07.02. Foi-me prometida, para março, toda a docu-
mentação de paciente de câncer no intestino e no fígado 
(sofreu duas operações: fígado, perdeu a metade e intestino, 
levaram 50cms). Em março ficam prontos os exames finais. 
O homem está restabelecido. 

Telefonema dos arredores de Assis, Itália. Senhora, em 
metástase. Operaram-na. Foi abrir e fechar. No desespero, 
procuram informações sobre babosa. 

 
09.02. Às 08h, celebrei, em casa de Paulo Zanatta, cuja 

irmã, Teresa, está com o mal de Alzheimer. A receita de babo-
sa, mel e destilado ajudá-la-á. 

 
10.02. Nem eram 07h, telefonam de Jerusalém. Grave 

problema de úlcera. 
- Dá-lhe de babosa, ora... 
Li a reportagem em Zero Hora. É boa. O amargo dela 

não é a babosa, mas as afirmações do Dr. Gilberto Schwar-
tzmann, nas quais garante que, em testes de laboratório, 
ainda não há resultados que indiquem o princípio ativo con-
tra o câncer.  

- Como se explica que o Laboratório de Turim detec-
tou estes princípios?! Tal afirmação do grande oncológo, de 
fama internacional, tirou-a a partir de exames feitos em cima 
de garrafada que, tendo oxidado, no seu laboratório, para 
eliminar bactérias, teve varridos os princípios que a planta 
tem contra o câncer. 

 
15.02. Com tempo, continuo a leitura (e correção) do 

livro Câncer Tem Cura! 
 
22.02. Reli as 54 páginas já escritas de Câncer Tem Cura! 

O conjunto dá boa impressão. Faltam uns poucos capítulos: 
o trânsito internacional da receita, as incursões nos meios 
científicos, a composição desta planta e sua toxicidade. 
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23.02. Conforme prometido à equipe médica, apresen-
tamos Frei Bernardo no Hospital São José, de Taquari. O 
Dr. Eliseu constatou que a área necrosada está se oxigenan-
do e até apresenta boa temperatura. Mandou-nos continuar 
com o mesmo tratamento. E parabenizou-nos pelos resulta-
dos obtidos. 

 
03.03. Ficou estabelecido, com Antônia Venzo Fridó-

sio, que passarei maio na Itália. Não apresentou o roteiro 
completo, mas confirmou as cidades de Vicenza, Verona, 
Veneza, Parma, Lucca, Nápoles, Palermo, Messina, Cagliari 
(Simpósio), etc. 

 
08.03. Palestra na Sociedade Santa Cecília, de Bom Prin-

cípio, às 20h30min. 
 
10.03. Visitei Natália Pecin, de sete anos, de Serafina 

Correa, e sua mãe Susana, com rabdomiosarcoma – uma 
espécie de câncer. Levado por Leda e Carlos Lisboa, visitei a 
senhora, natural de Canela, no Hospital São Lucas, da 
PUCRS. 

 
12.03. Terminei Babosa não é planta tóxica. Comecei 

Apêndices. Câncer Tem Cura! passará das 100 páginas. 
 
13.03. Fax do Presidente da Câmara de Vereadores de 

Santo Antônio da Patrulha. Possibilidade de palestra. 
 
16.03. Retomo algumas partes de Câncer Tem Cura!, 

mas o conjunto me agrada. 
 
21.03. Encerrei a leitura de meu livro. Agora é tirar xe-

rox e entregar à Editora Vozes. 
 
22.03. Consegui um arquivo exclusivamente para ba-

bosa. 
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25.03. Levei a fotocópia de Câncer Tem Cura! para a 

Editora Vozes. Entreguei os originais à Rua Riachuelo, 1280. 
De lá seguem, por malote, a Petrópolis, RJ, onde fica a ma-
triz. 

 
26.03. Encontro com Geane e Manuel, ele com câncer 

no cólon. Operado há dois anos, o mal voltou, o que deixa o 
homem em baixo asttral. 

 
27.03. Sem aviso prévio, tive que participar do pro-

grama da Marlei Soares, na TV2 Guaíba. 
 
28.03. Às 08h, falo na Rádio Independente, de Lajeado, 

no programa conduzido pelo Renato, por duas horas e meia. 
Às 14h30min, na Paróquia São Cristóvão, palestra so-

bre babosa. Presença de 1500 pessoas. Igreja superlotada. E 
isso que é dia de trabalho... 

 
06.04. Luigi Smaltino afirma que, após a entrevista 

com o Dr. Vinogron, já atendeu a mais de 400 telefonemas. 
 
08.04. Telefonema de Paraí, me certifica que Paulo 

Andres, portador de lúpus, após percorrer consultórios mil, 
obteve a cura ingerindo a receita de babosa, mel e destilado, 
além da aplicação tópica do gel da folha. Paulo apresentou-se 
aqui em casa e mostrou, a quem quisesse ver, as marcas dei-
xadas pelo mal em seu corpo. Trouxe colega que apresenta o 
mesmo problema. 

 
10.04. Telefonema de Bari, Itália. Mauro, 21 anos, está 

com leucemia. Fez transplante. A doença, porém, voltou. O 
pai, ansioso, pede orientações. 

 
12.04. Às 20h, palestra no ginásio de esportes, em San-

to Antônio da Patrulha, com a presença do prefeito, vice e 
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câmara de vereadores. O ginásio ficou tomado. Os cálculos 
falam em três mil pessoas. Mesmo que fosse a metade, já 
teria valido a pena. A noite constituiu-se em noite de glória. 

 
15.04. Com Sônia, sigo para São Leopoldo, onde falo 

para jornal e revista. 
 
16.04. Às 14h, palestra em Bom Retiro do Sul, sob a 

responsabilidade de Nara, telefone 766-1418. Presença de 
500 a 600 pessoas. 

 
17.04. Às 14h, com Eni de responsável, fone 712-

1842, palestra em Estrela, sendo que, à noite, às 20h, repeti a 
dose para os que trabalham à tarde. Nas duas oportunidades, 
1100 pessoas presentes. 

 
20.04. Às 14h, palestra em Pouso Novo, com a pre-

sença de 400 pessoas. 
 
23.04. Câncer Tem Cura! Detalhes e negociações ficam 

para quando de minha volta da Itália. Quero acentuar nele: 
- alguns aspectos científicos; 
- enxugar o texto; 
- alguns testemunhos daqui, para contrabalançar com 

os do Exterior. 
Preparei cinco receitas. Tudo fica no obrigado. 
 
28.04. Palestra na Paróquia São José, de Vila Nova, 

Porto Alegre, a convite de Dª Eurânia, fone 3248-5890. Falei 
a 300 pessoas. Presente também uma simpática delegação de 
Canguçu. Já alinhavamos, para outubro, uma ida àquela Co-
munidade. 

 
29.04. Viagem para a Itália. Partida de Porto Alegre, às 

12h15min - São Paulo - Rio - Roma - Veneza. De Porto 
Alegre a SP, viagem perfeita, inclusive dentro do horário. A 
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aeronave, procedente do Rio, apresentou problemas técni-
cos, atrasando o vôo 730 em quatro horas. Brabo! Rezei o 
breviário todo, aproveitando o tempo. Às 17h15min, ofere-
ceram um lanche, grátis, pedindo desculpas pelo incômodo. 
Do Aeroporto de Guarulhos, num 767, com Leonel Brizola 
a bordo, a quem apertei a mão, em meia hora de vôo, aterris-
samos no Rio. Somente às 21h30min levantamos vôo com 
destino a Roma, sem escala. Finalmente, o comandante ex-
plicou o atraso: houve pane no sistema elétrico. Com isso, 
em vez de chegar em Roma pelas 08h, chegaremos pelas 
13h. Aí procede minha preocupação: 

- Como irei a Veneza? 
 
30.04. A viagem intercontinental, agora num MD-11, 

foi tranquila. Acredito que a aeronave elimina grande parte 
das turbulências graças à sua aerodinâmica, com a distribui-
ção das três turbinas, uma em cada asa e a terceira na parte 
superior da cauda. 

Aterrissamos no Fiumicino às 13h. Desembaraçada a 
bagagem, na agência, me garantiram que o próximo vôo a 
Veneza estava previsto para as 16h40min, hora local. Por 
falar em hora, a diferença de horário entre Brasil e Itália está 
em cinco horas mais cedo, sendo que aqui é horário de ve-
rão. Por isso, meu Seiko marcava oito horas brasileiras 
quando aterrissamos no Leonardo da Vinci. 

No aeroporto Marcopolo, de Veneza, Guido Fraccaro, 
Antônia Venzo Fridósio e seu filho Mateus. Eles já haviam 
percorrido, de manhã, os 100kms entre Vicenza e Veneza, 
mas, com meu atraso, preferiram voltar às bases. No setor 
de informação disseram-lhes que o Sr. Zago chegaria só as 
13h e que o vôo para Veneza aconteceria às 16h40min. 

O vôo entre Roma e Veneza dura 45min. Como esti-
vesse podre de cansado, e chovia, peguei no sono, tanto assim 
que perdi o copo d’água que teria gostado de tomar, oferta 
da Alitália. 
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Pela Sereníssima, auto-estrada que liga Veneza a Milão, 
cheguei em casa de Guido às 20h. Jantar. E dormir. O fuso 
horário zunia dentro de mim. 

 
01.05. Feriado também na Itália. Mesmo sendo dia 

mundial do trabalhador, atendo a umas dez pessoas, todas 
com hora marcada, cada qual narrando seus achaques e 
mendigando palavrinha de conforto e esperança. Até Frede-
rica, uma jovem, casada há oito anos, cujo marido decidiu 
abandoná-la e trocar por uma divorciada, veio literalmente 
chorar as mágoas. Sua mãe, que vive com outro homem, não 
dá a mínima para o problema da filha. Difícil saída! Um mé-
dico de Gênova, com seu amigo Meneguz, numa Lancia, 
operado duas vezes no pulmão, ele, especialista em tubercu-
lose e doenças daquele órgão. Aqui caberia o ditado: Medice, 
cura te ipsum! 

Terminados os atendimentos personalizados, surge 
Antônia para ultimar detalhes sobre o roteiro a ser percorri-
do. Confirmou-se Roma no lugar de Nápoles. Não houve 
acordo com os espanhóis (Barcelona). 

 
02.05. Às 14h30min, palestra em Colognola ai Colli 

(Verona), com programa preparado com antecedência, como 
observei por folha volante. A manhã transcorreu em aten-
dimentos individuais. 

Em Colognola ai Colli, fizeram-se presentes umas 30 
pessoas, mais os que testemunharam sua cura através da re-
ceita de babosa, mel e destilado. 

O Sr. Ângelo, com esclerose múltipla, aplicada a recei-
ta, melhorou, segundo sua esposa, em 70%. Outras pessoas, 
conforme depoimentos dos presentes, obtiveram excelentes 
resultados. 

Jantei com Adriana Silvestri e sua filha Clara, que nos 
preparou jantar simples, à base de produtos integrais, inclu-
sive o sal de cozinha. 
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03.05. Na parte da manhã, atendi Giulietta, de Pádua, 
com sua filha Márcia, cujo filho, de 20 anos, apresenta me-
tástase e que a receita de babosa, mel e destilado mantém 
vivo, tanto que voltou a montar cavalos, sua paixão. 

Além de uma religiosa, de Treviso, atendi um casal. A 
esposa, em metástase, mantém-se viva graças à babosa, que 
usa desde outubro. 

Às 11h, acompanhado de Guido, a conselho de Antô-
nia, obriguei-me a abrir uma conta bancária, cujos dados 
obterei na próxima semana. Nela poderão depositar dinheiro 
em nome deste cidadão brasileiro. Para receber tal dinheiro, 
precisarei abrir conta bancária no Brasil, a fim de transferir a 
soma. Assim sendo, tudo efetuar-se-á via banco. 

Às 20h30min, em Grancona (Vicenza), com presença 
da TV, mantive conferência para mais de 300 pessoas proce-
dentes também de regiões vizinhas, desde Trento até 
Florença, como podia observar pelas placas dos carros esta-
cionados. Sucesso absoluto. Brotam grandes esperanças. Mil 
perguntas. 

 
04.05. Flávio e Margherita Basso, de Trento, presente-

aram-me com um milhão de liras italianas. Soma tão alta 
nunca havia antes recebido. 

A TV de Verona, que cobriu o evento de ontem à noi-
te, atinge toda a região vêneta, alcançando até a Lombardia 
(Milão, Bréscia, Bérgamo). 

Pela manhã, Antônia trouxe-me as passagens para os 
vôos aéreos, que buscara, ainda fresquinhas, na agência de 
viagens. 

Às 14h, com Adriana, rodei até Veneza, mais precisa-
mente para Salzano, onde fica o Instituto Palatini, que trata 
as doenças recorrendo exclusivamente à medicina natural. 
Alcancei Salzano, a Paróquia onde foi vigário São Pio Déci-
mo, uma cidadezinha de talvez 15 mil habitantes. Já às 16h, 
encontrava-me sentado entre os doutores (sic!), uns oito médicos, 
ávidos por ouvir sobre meu método. Senti-me em casa, per-
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feitamente a cavaleiro da situação. O diálogo, tipo entrevista, 
durou até 19h30min, quando nos convidaram para jantar, 
comida integral, sem carne, o que aqui é considerado chic ou 
salto de qualidade, já que somente pequena elite italiana a 
adota (o comum dos mortais come como gafanhotos e são 
muito exigentes nisso, não se contentando com pouco e, 
muito menos, com qualidade!). 

Às 20h30min, a palestra. Havia gente saindo pelo la-
drão, pendurada nas janelas, acotovelando pelos corredores, 
esticando o pescoço, para conseguir ver, por cima das cabe-
ças, enquanto que a sala do Instituto, para cem cadeiras, 
ficou igual a sardinha em lata, todos loucos para coringar o 
fradezinho brasileiro apresentando uma receita tão simples 
que os médicos não podem aceitar e, por isso, não acreditam 
nela; além de simples, a receita é barata. Simples e barato é 
coisa de antanho e, portanto, superado; o que é moderno 
deve ser complicado e, sobretudo, deve dar dinheiro... 

Alcancei o quarto de dormir às 24h. Podre, naturalmen-
te. 

 
05.05. É bom que se repita, a título de informação que 

no Instituto Palatini tratam as doenças apenas recorrendo 
aos métodos naturais. Aqui se detesta a Medicina alopática, 
considerando como delinquentes ou criminosos os médicos 
que a praticam. Só para dar um exemplo: no Instituto Pala-
dini não existe sala operatória. Um acidentado, com fraturas, 
mesmo que expostas, será colocado em mesa improvisada 
para atender a seu caso. 

Após o café integral, orzo, missa concelebrada, às 
08h15min, na Paróquia que fora de São Pio Décimo. Demo-
rou uma hora, não mais. Às 10h, já me encontrava diante de 
mais de 150 pessoas, na mesma sala de ontem, com pergun-
tas e respostas, prolongando-se a palestra até às 13h. 
Almoço. 

Sem qualquer repouso, às 14h30min, já rodava para 
Negrar, o grande Hospital dos Pobres Servos, para visitar 
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Valéria, em fase terminal e determinada a não tomar a babo-
sa. Com a visita do papa da babosa, Valéria já se decidira 
ingerir a primeira colherada antes do jantar, sem a mínima 
interferência minha. Pediu-me que a abraçasse. Que alegria! 

Rumei para Verona, a cidade com todas as característi-
cas romanas onde, no Hospital Borgo Roma, visitei Bruno, 
pedreiro, portador de câncer, em fase terminal. O pessoal me 
cumprimentava e me dizia, ao passar: 

- Vi o Sr. na TV. Eu não vi. Certamente viram a grava-
ção feita em Grancona. Falando em TV, a Televisão Veneza 
também se fizera presente em Salzano. Tanto esta como a de 
Grancona garantiram-me cópia de suas coberturas e entre-
vistas. Como terá saído seu trabalho, veremos na cópia. 

 
06.05. Às 09h, Ida chegou até a casa de Guido, em 

Lonigo, para me levar a Trento. Para cá voltarei somente no 
final da tournée. Como a Ida está bonita! Muito mais bonita, 
mais sadia que no ano passado. 

A palestra realizou-se no Instituto Santa Clara – Cen-
tro de Cultura, começando às 20h30min. Antes da palestra, 
Ofício das Leituras e Vésperas, seguidas de jantar. A palestra 
iniciou 15min após o horário marcado, porque negociavam 
outra sala, já que sua capacidade de 360 cadeiras se esgotara 
e crescia o número de participantes sem lugar. Como foi 
impossível encontrar ambiente maior, os retardatários (mais 
de 200 pessoas) socaram-se naquele espaço. Microfone pre-
cário. Mas cadê o tal do primeiro mundo?! A voz, forçando-
a, me fez tossir no fim do encontro, mas consegui levar a 
tarefa a bom termo. Sempre muitas perguntas. Tudo termi-
nou às 23h30min. Ainda bem que adiantara meu breviário 
durante o dia, bem como o terço! O irmão-burro encostou a 
ossada com fragor na cama... 

 
07.05. Para hoje, quiseram outra palestra, não prevista 

no programa, tendo Il Duomo, recém-reinaugurado, como 
local, mantendo o mesmo horário. E assim se fez. 
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08.05. Pela manhã, com Flávio Basso e esposa Mar-

gherita como guias, visitei o centro histórico de Trento. Até 
sentei na cátedra do Presidente do Concílio Ecumênico aí 
realizado na segunda metade do século XVI. 

À tarde, entrevista a Alto Adice e Adice, da imprensa re-
gional, matéria prometida para amanhã. Recebi pessoas, 
atendimento personalizado. 

A palestra, como a de ontem, realizou-se às 20h30min, 
sendo que, antes, adiantei o Ofício das Leituras e Vésperas, 
seguindo-se o jantar. 

O oratório de Il Duomo é sala nova, com 250 poltro-
nas, todas literalmente tomadas, tendo sido trazidas mais 150 
cadeiras móveis. Mesmo assim havia pessoas de pé. 

Hoje, em vez de começar a palestra com a exposição 
teórica, abri-a com as perguntas e imbuti na resposta a expli-
cação científica oportuna, se coubesse. A satisfação foi geral. 
O moderador disse: 

- És profundamente franciscano. Tratas da natureza e 
da vida com respeito e alegria. 

 
09.05. TV Trento cobriu, mas a TVA deu muito espa-

ço ao evento de ontem. 
Às 09h30min, o Sr. Bassoli me busca, entregando-me 

na Estação Ferroviária. Viajo no Pendolino, um trem, segundo 
me garantem, de alta velocidade. Em Bologna há baldeação 
para alcançar Parma, o ponto de chegada, pelas 14h. 

Depois de Bologna, vem Módena, 15 a 20min de trem. 
Tudo na Valle Padana. Incrível o cultivo, de Trento, Verona 
e toda a região: frutas, verduras, trigo, milho. Mais 15min e 
vem Reggio Emilia. De Bologna a Parma, trem de segunda, 
com mistura de fumantes. Fedor! Cheguei, vinte minutos 
antes do horário, em Parma: Ninguém me esperando, é cla-
ro! Às 14h, chega Marcelo e seu companheiro. Almocei. 
Descansei até 16h. Tomei bom banho, para quebrar a lom-
beira de cinco horas sacolejando nos trilhos. 
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Dona Maria chegou apenas à noite, ocasião em que 
tomei conhecimento do programa. Concluí que em Parma 
haverá tempo para descansar. Menos mal! 

 
10.05. Às 09h, visita às Irmãs Clarissas Capuchinhas, 

de Lagrimone, nas colinas. Vi e saudei a Irmã Clara, 88 anos, 
em perfeita saúde, com carinha de santa viva, devotíssima da 
babosa, babosa que manda vir de Israel e prepara, grátis, 
com excelentes resultados. Almoço às 12h30min. 

De manhã, quando rezava o breviário, na rua, um agri-
cultor pára seu motorino, desejando-me mil anos de vida e 
saúde. Com certeza, de há muito seus olhos não viam algo 
semelhante, hoje, comuníssimo no passado: padre, de hábito 
franciscano, rezando o breviário ao longo do caminho... Ali-
ás, tenho a impressão que as igrejas, na Itália, como, de 
resto, em toda a Europa ocidental, dentro de uns vinte anos, 
transformar-se-ão em museus, a não ser que... 

À tarde, após repousar, breviário. Adianto enquanto 
posso e tenho tempo. Telefonema diz que a passagem de 
Roma a Palermo é para o dia 28. 

Jantei com Don Sérgio, pároco de La Madonna del 
Rosário, no restaurante de seu irmão. Aí cumprimentei Di 
Chiara, o admirável lateral esquerdo do Parma. Apolloni, da 
seleção nacional, já andou por aqui em busca da babosa... 
Até os poderosos se dobram. O diretor do hospital de onco-
logia de Bologna quer me falar. Bom, não é mesmo? O 
problema é tempo livre. 

Na palestra, à noite, não vieram 100 pessoas, mas ou-
vintes atentos. Começou às 21h15min, terminando às 
23h45min. 

 
11.05. Às 08h, concelebrei com Pe. Frei Lourenço, 

OFM Conv., o miraculado da babosa, caso rumoroso em 
Parma. Foi só saber que Pe. Romano participava da missa do 
Pe. Lourenço para que eu ficasse comprimido por vinte ou 
trinta pessoas. Logo começam a expor seu caso para saber se 
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a receita de babosa, mel e destilado pode ajudar na solução 
do problema desta ou daquela natureza. 

Pe. Lourenço vende saúde. Irineu Bernardi, fone 0521-
964540, que conhecia a receita e tornara-se admirador das 
obras operadas pelo frade, comprometeu-se a preparar-lhe o 
remédio restaurador.  

Após a missa, atendimento pessoal. À tarde, soube que 
encontraram na Internet Padre Zago e L’Aloe. Recebi telefo-
nema de Gianfranco dal Moro, de Roma. Tudo OK por lá. 
Adverti-o da importância de haver testemunhas de cura pre-
sentes à conferência. 

Às 15h30min, saí para visitar o Santuário de Nª Sra. do 
Rosário, de Fontanellato, a uns 20Kms de Parma. 

Às 18h, visita ao Convento das Irmãs Clarissas, assim 
chamadas impuras, por não levarem vida exclusivamente con-
templativa, com casas inclusive no Brasil (Minas). 

À noite chegaram Maria Cantarelli e sua amiga Frida. 
Preparei uma dose para o Sr. Salvador, com uma cavidade à 
altura do gogó, orifício deixado por intervenção cirúrgica, o 
que lhe permite falar por aparelho. Fala como robô, mas 
consegue expressar-se. Ficou uma delícia meu preparado, 
tanto assim que todos queriam uma provinha... 

Às 23h, encostei o irmão-burro para merecido repou-
so. 

 
12.05. Depois de noite esplendidamente dormida, um 

copo d’água, um cafezinho, e Marcelo me largou nos braços 
do casal amigo Antonieta & Armando, e Pierluigi, já na Via 
La Spezia. A 160Kms horários, rodamos até Lucca, passan-
do por Carrara. Lucca, cidade de talvez 100 mil habitantes. 
Dizem os jornais que estão me esperando na cidade das cem 
igrejas. 

Almoço estupendo entre os muros medievais bem 
conservados de Lucca. Às 17h, saí, com Dante e Adelina, 
para a montanha. Ótimo jantar. Regressamos às 23h. Incrível 
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o santuário cavado na rocha. Dormi num hotel de três estre-
las. Uma dose de uísque e... boa noite. 

 
13.05. Acordei às 08h30min. Fiz a barba. Bebi água. E 

só. Preparei o sermão da missa das 10h30min, na igreja São 
Francisco, dos Frades Menores, onde Frei Carlos é guardião 
dos cinco frades da Fraternidade. 

A palestra está marcada para 17h. Sala para 300 pesso-
as. Claro que ficou superlotada. Terminou às 20h. 

Mantive contato com Dr. Roberto, de Viterbo. Se for 
possível, irei a Viterbo, dia 29. Aí querem fazer-me patrono 
de uma Associação de médicos cuja principal atividade é dar 
embasamento científico à receita de Frei Romano. 

Tomo conhecimento da reação estupenda de Rosita 
Sartori, de Lonigo. 

Soube que o Dr. Lippi, de Lucca, diretor do Jardim 
Botânico local, em acordo com a Universidade de Pisa, estu-
da os efeitos da babosa, a do tipo arborescens. Promete 
publicar os resultados para breve. 

 
14.05. Segunda-feira, às 07h30min, deslocamento até 

Massa, via Viareggio, para uma entrevista na TV RAI = 
TELERIVIERA. Gravação de precisamente uma hora. Ce-
deram-me cópia. 

Viareggio é miniatura do carnaval carioca na Itália. É 
praia. São 25Kms contínuos de praia. Hotéis. Casas de rica-
ços: Agnelli, Olivetti. A Teleriviera abrange um milhão de 
telespectadores. Viareggio, Livorno, Pisa, etc. Aí se situam as 
maiores minas de mármore. Logo aí fica Carrana, a maior 
cava de todas. Desta região, por exemplo, saiu o mármore 
para o teatro de Manaus, construído na época áurea da bor-
racha. 

Após o almoço, descanso. Breviário. Às 18h, TV Luc-
ca. Hoje foi o dia das TVs. 
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O grupo Armonia Verde presenteou-me com £ um mi-
lhão e novecentas mil liras italianas. Convertidas em dólares: 
U$ 1200,00. 

A gravação televisiva foi ao ar (è andata in onda) às 
20h25min e às 23h. A TV Jolly, de Lucca, cobre a região da 
grande Lucca. Concederam-me cópia. A tomada aconteceu 
ao ar livre. 

Jantar no Da Pio. Pessoal muito gentil: Restaurante 
familiar. Dormi cedo. Finalmente! Amanhã me acordarão 
cedo, às 05h45min. Tenho que fazer longa estrada. 

Visitando o Santuário de Santa Gema Galgani, partici-
pei da missa e, após, Pe. Vitório me levou até as Irmãs 
Clarissas onde vendi a receita a mil. As pessoas que vierem 
visitá-las certamente obterão uma cópia. O importante é 
divulgar o sistema. 

Aldo Facetti garante: tóxico, na babosa, é o extrato, 
porque concentrado, o que, para obtê-lo, é preciso grande 
volume da planta, inclusive as raízes. In natura, aloe é inocen-
te. Daí que cai a teoria que provoca aborto. Só provocaria 
aborto se usasse o extrato e em considerável quantidade. 
Idem quanto às hemorróidas e outras propaladas contra-
indicações. 

 
16.05. Viagem para Bérgamo, via Monte Alverne, de 

manhã. 
La Verna - Monte Alverne - é o último lugar santo 

franciscano que tive a graça de visitar: Maravilha da graça 
divina quando encontra, do outro lado, o homem que cor-
responde. Curioso que a última igreja em que entrei, em 
Lucca, foi a consagrada a Santa Gema Galgani, outra estig-
matizada, segundo seus biógrafos. 

Cheguei em Bérgamo às 17h, depois de rodar 
650Kms. Hotelzinho bem ordinário. Recebeu-me Alberta, 
professora de yoga. Não apresenta o desembaraço da gente 
da Toscana, nem por sombra! 
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Às 20h, a palestra. Sala para 50 pessoas sentadas. Brin-
cadeira de organização! Apinharam-se umas oitenta pessoas. 
Bom o ambiente. Oportunas as perguntas. Várias pessoas 
testemunharam suas curas. 

Atendi telefonema de Barcelona, Espanha, interrom-
pendo a palestra. Insistem em ter-me por lá. 

Dispensável dizer que estava podre de cansaço. Rezei 
Completas e... Recebi £ 800.000,00. 

 
17.05. De Bérgamo, segui para Biella, região de Turim, 

a fim de visitar uma senhorita, mal de vida! Depois, Como. 
Resumindo, em Bérgamo, não demorei 24h, mais precisa-
mente, 16h. 

Patrizia está mal mesmo. Não dá para esconder. Em 
sua casa, após o almoço, atendi quatro doentes. 

Cheguei em Como às 17h, na Casa Generalícia da Do-
mus Mariae, das Irmãs da Apresentação. Trata-se duma casa 
nos arredores de Como, com muito verde, pássaros, flores, 
silêncio. Muitos telefonemas. Quanta esperança, meu Deus! 
Despachei diversos cartões. Todos para o Brasil, amigos e 
parentes. 

Depois de jantar, o Mons. Fulano de Tal, que se disse 
Vigário Geral da Diocese, aprontou aquele escarcéu, porque 
exigia meus documentos, isto é, o celebret. É a primeira vez, 
em três giros por toda a Itália, que me fazem tal exigência. 
Além do passaporte e identidade, não levo comigo outra 
documentação. Para quê? Ou o Monsenhor esse não tem 
mais o que fazer?! Bem disse a Irmã Dominga: 

- Jesus curava, e ninguém lhes exigiu os documentos!... 
Se as Irmãs compactuassem com a atitude daquela autorida-
de eclesiástica, pegava meus mijados e me mandava para o 
hotel... E sentenciou-me: 

- Amanhã não pode concelebrar nem realizar a missa, 
sequer em particular! 

Pensei com meus botões: 
- Manda quem pode. O resto que se dane. 



281 Frei Romano Zago, OFM 

 
18.05. O episódio com o monsenhor, é claro, aborre-

ceu-me. Paciência! De outro lado, importante a parada em 
Como: proporcionou-me ótimo descanso físico. 

Franca, a uns 15 Kms de Como, telefona, emociona-
díssima. Sua filha, cinco anos, com leucemia, está fazendo 
notáveis progressos. 

Dr. Quattrocchi telefona de Barcellona, Sicília, feliz 
em poder contar com a presença de Frei Romano Zago em 
sua cidade. 

Com o affaire babosa, automaticamente, criam-se laços 
de amizade, de fraternidade e solidariedade, surgindo um 
comércio sacro, ou seja, sem fins lucrativos, sendo que, às vezes, 
o colaborador tem despesas na confecção do preparado, mas 
sem ser ressarcido, espera e deseja que o sujeito consiga cu-
rar a pessoa que lhe é particularmente cara. Claro que, de 
outra parte, surgem os especuladores, os quais cobram o 
olho da cara por um par de folhas ou por uma mudinha de 
babosa, aproveitando-se da desgraça alheia para faturar uns 
miseráveis vinténs! 

Colhi, na região, que João Paulo II canonizará o Padre 
Pio sem que passe pelo tradicional processo de beatificação. 
Todos sabemos que Woytila admirou em vida as virtudes do 
estigmatizado de San Giovanni Retondo. Como Papa, tem 
queijo e faca na mão, embora duvide que venha a fazer uso de 
suas prerrogativas. Acredito que deixará tramitar o processo 
pelas vias normais. 

Pela manhã, recebo a visita de Franca e Michael, pais 
de Lúcia, vítima de leucemia, praticamente curada, que eu 
guiava por telefone, desde janeiro. Como a filha encontra-se 
em tão bom estado de saúde, presentearam-me com £ 
600.000,00. Atendi mais três senhoras, portadoras de câncer. 

Às 11h30min, apesar da proibição de tal monsenhor-
zinho de celebrar, a Madre Geral, Irmã Flora, mandou 
informar-me que eu poderia dizer missa, o que, de fato, aca-
bou acontecendo. 
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Felicitas, de Pádua, disse que enviará contribuições 
modestas para o Brasil. Trata-se de uma aposentada, bem 
como o marido. 

Falando em contribuições, Irineu Bernardi prometeu-
me enviar 10% do total que vier a faturar. 

Passei a tarde atendendo pessoas, cinco ou seis casos. 
Recebi, aproximadamente, £ 400.000,00. Jantar às 19h. Adi-
antei o breviário ao máximo. 

Em seguida, rumei para a Biblioteca Municipal de 
Como, não sem antes depositar os cartões no correio. Dei 
uma olhadela no famoso lago e no Duomo. 

Na palestra, pessoas procedentes de Veneza, Gênova e 
dos arredores de Como. Inclusive diversos religiosos. Pre-
sença de 150 a 200 pessoas. Muitas perguntas. Muita 
atenção. Várias testemunhas. A mais eloquente, sem dúvida, 
Maurizia, de Veneza, vinda especialmente. Busca as folhas de 
babosa em Roma, enviadas por seu amigo da Sicília. Prepara 
o remédio e o dá, de graça, a quem precisa, sem tirar as des-
pesas. 

 
19.05. Embarco, às 07h30min, em Como, rumo ao 

Aeroporto de Linate. Trânsito caótico até Milão. Mas che-
guei em cima da hora. Vôo sereno. Conforme o previsto, 
cheguei às 11h no Aeroporto de Elmas, em Cagliari. Gioia, 
com a tia, acolhem-me fraternalmente. Seguimos para a sua 
casa onde mora com o pai Sandro, viúvo, e o irmão Amós. 
Almocei às 13h. 

Passei os olhos no programa na Sardenha. Tarde livre. 
Às 17h, com três médicos, desenvolvi chi è felice si am-

mala di meno. Bonito programa! No mesmo local onde se 
realizou minha palestra há um ano: Anfiteatro da Prefeitura. 
Bati ligeiro papo com a Dra. Enza Capaci, de Palermo. Ouvi 
também Irmã Verônica, de Villacidro, onde falarei dia 21. 

À noitinha, Paulo, um anticlerical, e ex-comunista, mas 
crente em Deus, com sua senhora Rosária, veio buscar-me 
para jantar: macarrão à italiana, salada, frutos de mar pimen-
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tados, com peixe assado na brasa, tudo regado a vinho sardo. 
Paulo é quase analfabeto, mas homem que pensa. Teve qua-
tro filhos, todos já casados. A esposa Rosária apresenta 
problema de tumor no seio. Foi operada. Toma a receita de 
babosa, mel e destilado, com excelentes resultados, daí a 
admiração irrestrita por Frei Romano, razão do convite para 
jantar. 

 
20.05. À tarde, das 17h30min às 21h, desenvolveu-se o 

tema segundo consta na ficha. A mim coube a última parte, a 
mais esperada. Pessoas presentes? Umas 300. Após a exposi-
ção, com umas vinte pessoas, seguimos até uma pizzaria. De 
novo observei o quanto e como se come na Itália! Também 
na Sardenha! Pedi peixe, com massa e frutos do mar, com 
vinho branco. Claro que, no dia seguinte, no café da manhã, 
não passei duma maçã e meia xícara de chá. 

Na manhã de domingo, retomamos os trabalhos pre-
vistos no programa, com meia hora de atraso. Mais ou 
menos 150 pessoas, com os mesmos expositores de ontem, 
mais Dr. Mazzei e Dr. Fois. A convenção encerrou-se às 
12h30min. Cristina e Marcos, pais de Mateus, com os avós 
Mário e Mafalda, convidaram-me para almoçar. Tratei da 
queimadura de Cristina, com babosa, claro! Logo melhorou 
seu quadro, desinfetando-se a ferida. Comi porco assado, 
com muita verdura, massa e vinho caseiro. 

Voltei à casa de Sandro. Bom descanso. Às 18h, com a 
mesma família, saí para missa e visita a Cagliari, terminando 
com os cumprimentos a Valentina, que fez sua Primeira 
Comunhão, uma menina com hidropisia, doença sem saída. 
Claro que lhe aconselhei a receita de babosa, mel e destilado. 
O pai está em depressão. A mãe? Nem se fala. Em síntese, 
como a menina leva um filtro instalado, e acham que vai 
bem, creio que minha sugestão não terá chance. Assisti à 
missa no centro de Cagliari, na igreja de Nª Sra. di Bonaria 
(Buenos Aires). Por aqui andou recentemente João Paulo II. 
A imagem de Maria foi encontrada em 1370, chegando num 
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caixão de madeira, ainda hoje conservado. À noite, nem pre-
ciso dizê-lo, estava cansado prá burro! 

 
19.05. Segunda-feira, Amós me levou à Rodoviária de 

Cagliari. Tomei o ônibus para Nuoro, ao centro-norte da 
ilha. Bonitas paisagens. Contrastes entre vales e montanhas. 

Sardenha é agroindustrial. Há três milhões de ovelhas. 
Vacas leiteiras de boa linhagem. Frutas. Vinhedos. Trigo. 
Cevada. Gente pobre e simples. Acentuada influência árabe. 
Na língua, fortes remanescentes de português e espanhol, 
com palavras em final s. Curioso para mim, que estudei lín-
guas. Lembrei de Burgos, Espanha, divisor de águas. Mas... 
deixa prá lá! 

A Sardenha divide-se em quatro províncias (Estados). 
Nuoro tem 40 mil habitantes. As demais províncias, além de 
Cagliari e Nuoro, são Sassari e Oristano (CA, NU, SA, OR). 

Alcancei Nuoro às 12h. Mais de três horas rodando. 
Recebeu-me Don Flores, pároco e vigário geral, além de 
Giuseppe Mura, seu auxiliar. Com Don Alexandre e Don 
Antônio, coadjutores, e Don Cuña, peruano, fomos almoçar 
num restaurante típico, ao pé da montanha nua como nos 
Alpes. Aí, no pátio do estabelecimento, localizei estupendo 
exemplar de babosa. Soube que o patrão morrera de ataque 
cardíaco, há dois meses. Sua filha, ainda, como a mãe, deso-
lada com a irreparável perda do ente querido. Comemos à 
italiana, como animais, isto é, à tripa forra! Pequeno repouso, 
e, às 17h30min, concelebrei com o pároco, Don Antônio, e 
Don Cuña. Às 18h, empunhei o microfone para largá-lo pe-
las 21h30min. Mais de 500 pessoas, muito atentas, o que 
deixou a igreja paroquial superlotada. 

A Dra. Silvana Tocco ousou me contestar forte. Levou 
chumbo. Saiu de fininho, vaiada pela assembleia. Afirmou 
que a babosa faz mal para hemorróidas. Imagina! Retrucou 
quando expliquei que, com babosa pode-se tratar catarata. 
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- Onde é que se viu?!, exclamou. O que fazemos nós, 
médicos, se, para manter clientela, realizamos, grátis!, a ope-
ração de catarata?! 

- 70% das intervenções cirúrgicas são inúteis ou pode-
riam ser evitadas... Foi então que a doutora pegou o boné e 
desapareceu. 

Tomei leve sopa e fui dormir num apartamentinho 
bem acolhedor, na Casa do Clero. 

 
20.05. Levantei às 06h45min. Fiz a barba. Ducha. Ga-

nhei a rua, onde me esperava Don Flores para me deixar na 
Rodoviária de Nuoro. Rodei as mais de três horas de volta, 
chegando em Cagliari às 11h30min. 

Rumei para Villacidro. Almocei com as Irmãs Francis-
canas Mínimas do Sagrado Coração. Às 16h já me 
encontrava no salão onde aconteceria a conferência. Não 
mais de cem pessoas. A palestra transcorreu tranquila. Havia 
dois médicos e uma enfermeira presentes, mas não intervie-
ram nos debates nem apresentaram perguntas. 

Veio me buscar um casal, Giuseppina e seu marido, 
que leva o nome do santo mártir padroeiro de Sardenha. 
Muita mordomia! Cansaço. Benzi a casa, a pedido do casal. 
Dormi no quarto de Míriam, a filha, estudante de Medicina, 
no momento, em Cagliari. Estêvão é o filho, preguiçoso, 18 
anos. Voltei a Sinnai, com Don Pintus, muito gentil. 

 
22.05. Às 13h30min, com Gioia e Amós, fui almoçar 

na casa de Luciana, Paulo e família. O almoço terminou às 
16h. Como este povo sabe viver! Muito parecido com os 
árabes, sem horário, deixa o mundo rolar! Depois de soneca 
morruda, breviário. 

Finalmente, a tarde livre, para poder estar com a Dra. 
Cristina Sannia. Ouvi sua experiência junto aos aidéticos e 
como usa a babosa em portadores de câncer. Como profis-
sional não sei dizer nada, mas como ser humano, é incrível. 
Sofreu na carne a perda do irmão, vítima de AIDS. Talvez 
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esse fato explique sua dedicação para com os aidéticos. Sua 
mãe até adotou rapaz aidético por conta e risco. A médica 
registra inúmeras curas de AIDS, usando a receita de babosa, 
mel e destilado. Pensa em escrever um livro. Que venha com 
ele! Deseja vir ao Brasil. Quando? Janeiro de 1997? 

Após frugal jantinha, à meia luz, em companhia de 
Sandro, Luísa e a mana Carla, voltamos para casa e... cama. 

 
23.05. De manhã, barba. Ducha. Saí, com Sandro, para 

visitar o pároco. Na volta, uma hora de entrevista para Questa 
Sinnai, a sair em junho. Às 11h30min, sempre com Sandro a 
tiracolo, visitei Assemini, uns 25 Kms de Sinnai, para conhe-
cer o viveiro que cultiva aloe barbadensis em larga escala. 
Colhi farto material. Passo, num folheto, por jesuíta de Belém. 
Aí soube, mas é segredo, que brevemente sairá a público 
comprimido contra o câncer à base de babosa. Para mim, 
euforia, já que vem ao encontro do que estou divulgando, ou 
seja, confirma-se que, na babosa, existem os princípios ativos 
contra o câncer... 

O almoço, com Gioia, Amós, Bianca, Luísa e Sandro, 
aconteceu às 15h. 

Malas arrumadas, parti, com Mário, às 15h45min, para 
Elmas, o Aeroporto de Cagliari. Embarque às 16h45min. No 
avião, aproveitei para atualizar o breviário do dia, já que, pela 
manhã, ficara honestamente ocupado. Viagem tranquila: 
50min. 

No Aeroporto de Palermo esperavam-me a Sra. Vacca 
e a Dra. Venza Capaci. Entregaram-me em casa de Gian-
franco e Gabriela, com Francisco e Maria Cristina, os filhos 
do casal, num apartamento confortável, em pleno centro da 
Capital da Sicília. 

Gabriela é miracolata dell’aloe. Depois de aplicações no 
Centro Oncológico de Paris, mantém-se em atividade como 
mãe de família, apresentando cor de pessoa sadia, apenas 
com o uso continuado de nossa receita. 
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24.05. Levantei às 07h30min. O ritual de sempre: bar-
ba, banho. Às 09h30min, encontro com os doentes na igreja 
dos Carmelitas Descalços. O encontro foi numa sala lateral 
da Igreja de Nª Sra. do Carmo. Umas cem pessoas, inclusive 
médicos. Diversas testemunhas de cura. Muitas perguntas, 
todos buscando no aloés a universal panaceia para seus ma-
les. 

Almoço no apartamento da Dra. Venza, com dois ir-
mãos, um deles médico também, e três sobrinhos, com tia 
Rosa. 

Às 16h, na Sala de Oncologia de Palermo, palestra pa-
ra dez médicos. Aí aparece o famoso aidético Vincenzo 
Monreale, tratado com babosa e em contato direto com do-
entes dum hospital. Foram duas horas de pingue-pongue, 
com perguntas deles e resposta de minha parte. Ambiente 
tranquilo, mais que o da manhã. Experimentei haver grande 
esperança, entre os médicos, na cura do câncer, bem como 
encontrar tratamento eficaz para as demais doenças degene-
rativas. 

Após o encontro, encerrado às 18h precisamente, Gi-
anfranco e Francesco me levaram à montanha fora de 
Palermo, onde se encontra o Santuário de Santa Rosália, 
padroeira da cidade, santa do século XII, eremita, e que, nes-
ta gruta, fez penitência e aí também encontraram seus restos 
mortais, mais tarde, levados para a catedral. Há ex-votos, aos 
milhares, ricos. Como sói acontecer, ao lado de todo santuá-
rio, negócios. Rola dinheiro. Sem escrúpulo. 

 
25.05. Às 10h, encontro-me, no Jardim Botânico, na 

inauguração de nova sala, com presença talvez de cem pes-
soas, entre elas, vários médicos, uns dez. As testemunhas 
foram três principais: Vicenzo Monreale, a Sra. Costa, o Sr. 
Greco, de Taranto, entre outros, todos beneficiados, miracu-
losamente. 

O Diretor do Jardim Botânico afirmou que, em dois 
anos, despediu, aproximadamente sete mil doses ou pedidos 
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de folhas para preparar a receita. F. M. Raimondo narra al-
gumas curas obtidas com as folhas despachadas. Entregou-
me, em inglês, material, obtido via Internet, no qual se afir-
ma que nos USA sairá (também para a Europa), em janeiro 
de ’97, uma droga, patenteada por vinte anos, em venda nas 
farmácias, à base de aloé, contra o câncer. Levo fotocópia. 
Frisou que o mérito de Frei Romano Zago é o de ter desper-
tado os meios científicos no sentido de se obrigarem a 
examinar a planta e encontrar nela os princípios ativos con-
tra o câncer. 

No Centro Oncológico de Palermo, os cancerosos 
buscam recursos na babosa, com o consentimento do Dire-
tor, o qual, na escrivaninha, atende em três telefones, mais o 
celular. 

A exposição encerrou-se às 13h30min, sob intensos 
aplausos, no que os sicilianos mostram-se generosos. Almo-
cei às 14h15min. Às 17h, saí, com a família Bonsignore, para 
um passeio. 

Curioso! De Palermo não entrou uma lira. Curioso 
também que tanto RAI3 como RGS tentaram entrevista 
com Frei Romano, e sempre houve boicote... 

 
26.05. Saí, de trem, para Barcellona, às 10h45min, com 

banho, barba e breviário em dia. Despedi-me de Gabriela, 
Maria Cristina e Francesco. No Opel de Gianfranco, passei 
até a casa de Marisa Orlando, que me oferecera cópia de sua 
cobertura – ripresa, feita ontem, com depoimento das teste-
munhas. 

A viagem de trem atrasou em meia hora, devido ao 
acidente ocorrido há pouco. Na estação de chegada, em Bar-
cellona, esperavam-me Frei Salvador e Frei Imri, este, checo, 
mais o Dr. Quattrocchi, que ouvira ao telefone. Almocei, 
com seis confrades, numa casa de família. Ambiente descon-
traído. Familiaridade. Impressão favorável, isto é, frades 
convivem com famílias amigas e atuantes na Comunidade. 
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A palestra ficou marcada para às 19h30min, no antigo 
refeitório dos frades. Os frades estudantes enviam lembran-
ças a Frei Irineu Wilges, meu confrade de Província. 
Recordam que passou pela ilha, como definidor geral, dei-
xando impressão de frade aggiornato. 

 
27.05. Pela manhã, famílias ou indivíduos queriam 

conversa pessoal; atendimento, também à tarde. 
Pelas 10h, como recreio, saí, com o Dr. Giuseppe 

Quattrocchi, em busca de babosa in natura, no campo. 
A palestra, que deveria começar às 19h30min, come-

çou às 20h. Terminou às 22h. Salão superlotado. Cadeiras 
para 130 pessoas. O restante do pessoal ficou em pé. Os 
estudantes clérigos adoraram. Como em toda parte, atribu-
em-me dez a vinte anos a menos. Palestra serena. Consegui 
explicar tudo em tempo mínimo. A coordenação do Dr. 
Quattrocchi foi eficiente. Acho que foi uma exposição breve, 
mas completa. 

 
28.05. Pela manhã, atendi diversos casos. Almocei 

com Dr. Giuseppe e sua companheira, uma divorciada, com 
sua filha Simone. Dr. Quattrocchi não é casado. Confessou 
não ter tido coragem de assumir os compromissos inerentes 
à família. 

Depois das 16h, atendi pessoas até pelas 20h. Visitei 
uma professora com osteoporose. 

Curioso que, na Sicília, atendi dezenas de pessoas, tan-
to em Palermo e, mais ainda, em Barcellona. Ninguém me 
ofereceu uma lira, contrariamente ao Norte, onde quase for-
çam a mão para que se aceite alguma quantia. E eis que 
estamos num mesmo país! 

Frei Ferdinando (75 anos), Frei Mário, Frei Luís, Frei 
Antônio, todos muito acolhedores. 

Talvez eu não tenha entendido ainda que é importante 
proporcionar atendimento personalizado a quem me procu-
ra. As pessoas querem ver o santo, se possível, tocá-lo. E o santo 
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deve corresponder, isto é, nunca lhe é permitido perder a 
paciência, mesmo ante o óbvio e o ululante. Sempre se deve 
ser gentil, ainda que custe. 

Visitei Milazzo, um cabo, onde, segundo a tradição, te-
ria ancorado a nave na qual vinha Santo Antônio, empurrada 
pelos ventos da África. Aqui se lembra uma gruta na qual o 
santo teria vivido, inclusive rezado missa. 

Na Igreja de São Papino, vi o famoso crucifixo de Frà 
Umile, um dos diversos esculpidos por ele. 

Entrei em mastodôntica igreja de Barcellona, projetada 
em 1950, bem ao estilo grandioso impresso pelas constru-
ções de Mussolini. 

Adiantei o breviário até Completas, inclusive o terço. 
A noite como será? Daí que é preciso prevenir-se... 

A viagem, num Opel, de Barcellona a Catânia, passan-
do por Messina, foi um drama, com o pai do Dr. Giuseppe 
fazendo cera. A cera foi tanta, pretexto para desfrutar, mais 
tempo, de minha companhia, que perdi o vôo. Telefonei ao 
Dr. Gianfranco que chegaria no próximo vôo, às 15h25min. 
Ainda bem que há outro vôo, caso contrário, aonde iria pa-
rar a minha conferência marcada para a noite, em Roma? 

Tal contratempo, causado pelo patriarca da família 
Quattrocchi, proporcionou-me conhecer Ernesto, controla-
dor dos vôos em Catânia. Chamou-me pelo alto-falante. 
Recebeu-me em sala particular. É sobrinho do Pe. Paulo 
Mastroangeli, guardião do Convento San Salvatore, de Jeru-
salém. 

Vôo um tanto perturbado. Cheguei em Roma na hora 
do pico. Rumei, com Gianfranco, para a casa de seus pais. 
Engoli algo. E já para o local da conferência! Talvez 300 
pessoas. Entre elas, Frei João Inácio Muller, da minha Pro-
víncia, e dois confrades que conhecera na Terra Santa. 
Regressei, depois de muitas perguntas x respostas, à casa dos 
pais de Gianfranco del Moro. Dormi feito pedra. 
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29.05. Às 07h30min, barba, banho, chá, pêra, pão in-
tegral, breviário. Mala pronta. 

Às 10h, encontro com o Dr. Aldo Alessiani, o homem 
que sempre me quis entregar a fórmula que desenvolveu 
contra o câncer. 

Almoço na Cúria Geral. Aí encontro Frei Ivo e a dele-
gação da Experiência Assis e Terra Santa. 

Viagem a Viterbo, a cidade dos papas. Palestra na 
Universidade de Viterbo, às 18h. Presentes umas 250 pesso-
as, uns dez médicos, sendo um de Nápoles e outro de Roma. 

Tornei-me o Presidente de Honra da ARA = Associazi-
one Ricerca Aloe, com carteirinha. O grupo de Viterbo e o de 
Lucca rivalizam em programações. Verdadeira euforia para 
com o embasamento científico. É isso que eu quero! Há mé-
dicos e técnicos acionados em busca de resultados 
científicos. 

A família do Dr. Roberto, onde fui hóspede, é uma só 
harmonia. Tal virtude manifesta-se até nos cachorros, dóceis. 

 
30.05. De manhã, viagem de volta até Roma (cento e 

poucos Kms). De lá, de avião, em hora e picos, para Verona. 
Adiantei o breviário durante o percurso. Por cima de Bolog-
na e Firenze, tirei uma pestana. Bom o cochilo! Sereno o 
vôo. 

Em Verona, esperavam-me Dall’Occa e Bernardi. Em 
companhia do último, rumei até Parma, onde Irineu mos-
trou-me toda a sua parafernália. Possui mais de 200 
colmeias, centrífuga e tanques de inox para receber o mel, 
bem como máquinas para embalar. Com ele, vi Il Duomo e 
batistério, duas joias de arte, duas maravilhas de encantar os 
olhos. 

Pelas 19h, de volta a Verona, onde passo a noite. Al-
bino Dall’Occa, Joana, Francisco e Ana mostraram-se 
gentilíssimos. Mas me demorei muito pouco como objeto de 
gentilezas, já que Viterbo recolhera-me depois da 01h para 
levantar às 06h. 
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31.05. Passo o dia de descanso em Verona, em casa da 

família de Albino Dall’Occa, médico veterinário. À noite, 
descansado, recolho-me em casa de Guido, Maria, Simão e 
Fausto, a família que me acolhe com a naturalidade com que 
trata um dos seus. 

Sábado dei uma de madame: levantei pelas 09h. Deva-
garzinho, recupero o sono perdido e a ressaca da maratona 
se dilui. Mas meia hora depois, já havia mais de vinte pessoas 
esperando por mim. Cada caso é um caso. Todos trazem 
informações precisas e técnicas a respeito de seu mal, com 
os mais detalhados dados. 

Procurei prestar atenção às informações, para aumen-
tar meus conhecimentos. Resumindo, respondia-lhes da 
chance que teriam seus caros doentes, se tomassem a receita. 
Como renasce a esperança! 

Almocei com Armando e Antonieta Sbrana, mais Pier-
luigi, que vieram felizes, de Lucca, para me cumprimentar. 
Foi aquela festa! 

Às 16h, o Dr. Dario Ayala, de Como, mais o Dr. Bissi, 
seu mestre, com uma doutora e um farmacêutico palestino, 
atuantes em Milão, vieram ouvir o brasileirinho expor sua 
fórmula e o sucesso que consegue. Fizeram-se presentes An-
tônia e Adriana. 

Às 22h30min chega o Dr. Vincenzo Borrelli e o Dr. 
Mário Muscelli para me levar a Scorzè. Fui dormir às 
23h30min. Dispensável dizer que estava podre de cansado. 
Tomei boa ducha. 

 
01.06. Às 06h, levantei. Barba. Em jejum absoluto, se-

gui, com os dois médicos, para Monfumo, Treviso. 
Espiritualidade das 07h às 08h30min. Bênção de Savério 
Casarin a todas as mais de 500 pessoas presentes, às quais 
coube-me fazer preleção de meia hora. Ligeiro café. Às 10h 
já me encontrava explanando o tema da babosa, mel e desti-
lado a quem porventura não o conhecesse. Entre os 
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ouvintes, mais de vinte médicos. Almoço à base de produtos 
naturais. Excelente! Ligeiro descanso. Adianto o breviário. 
Às 15h, espiritualidade. Mais cinco minutos de babosa e saú-
de. Despedida. Quase fui arrastado. Me queriam mais tempo 
com eles. Pierina perguntou: 

- Em todos os lugares te recebem com igual carinho? 
Às 17h, viagem de volta a Lonigo. Às 19h, celebro 

missa em Grancona, missa da Ssma. Trindade. Vibração do 
pessoal com a missa e o sermão. 

Seguiu-se o jantar num hotel-restaurante da zona. 
Terminou depois de 23h: A vedete do encontro foi Rosita 
Sartori, a miraculada da babosa. Incrível o que realizou a 
receita e o cloreto de magnésio naquele corpo de 13 anos em 
apenas um mês de tratamento! Já controla as mãos, alimen-
tando-se sozinha. Insisti na importância da ginástica e 
exercícios. A mãe espera o milagre definitivo que será trazi-
do pelo tratamento com a babosa exclusivamente. 

Dormir? Só depois da meia-noite, o que está se trans-
formando em rotina! 

 
02.06. Às 08h45min, já me esperavam Antônia, Ma-

teus e Adriana para viajar a Vitório Vêneto, numa visita ao 
Mosteiro cisterciense de São Jacó. As monjas, munidas de 
umas 200 plantas de babosa em vaso, constituem-se em cen-
tro de distribuição para toda a região. Os consumidores 
confiam nelas por seu estado de religiosas. Contam casos 
incríveis de curas obtidas. A esposa, como o marido não 
pudesse mais engolir, a conselho da Madre Abadessa, foi 
massageando a boca, as gengivas, a língua, com o dedo em-
bebido em babosa. Em pouco tempo, conseguiu reanimá-lo. 
O homem vive até hoje ao lado da esposa. 

Almoçamos no Mosteiro umas oito pessoas. Antes da 
refeição, exposição do assunto às monjas, ao redor de quin-
ze, inclusive algumas jovens candidatas. Muitos 
esclarecimentos. 
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As religiosas quiseram levar-me ao interior do mostei-
ro, aflitas que estavam para mostrar se as plantas de babosa 
seriam da boa. Eram. Observei que, além da babosa arbores-
cens, mais comum, possuem uns cem exemplares da 
barbadensis. Estão felizes com seu tesouro! Podem continuar 
tranquilas no seu afã de preparar frascos para aliviar o sofri-
mento do próximo. Há dias, me assegurava a Abadessa, 
chegam a confeccionar até trinta receitas. Despedida. Pre-
sentearam-me com um milhão de liras. Deus lhes pague! 

O restante da tarde, sim, reservei-o ao turismo. Visitei 
Zero Branco, berço de Jacinto Zago, meu avô. Zero é um 
arroio que corta a sede do município de uns 20 mil habitan-
tes, capital do pimentão. Branco é, antes do que corja de 
animais ferozes, conjunto de casas ao redor da corrente 
d’água. Os Zago? Há quatro deles cujos nomes constam na 
lista ao pé do monumento de mármore, erguido em frente à 
igreja matriz, dedicada à Nª Sra., homenagem aos heróis 
tombados na Guerra de ’14 a ’18. Seriam irmãos, tios, pri-
mos, sobrinhos de Jacinto? Em ’18, meu pai tinha quatro 
anos. Hoje há várias famílias Zago na cidade. Uma delas ex-
plora uma perfumaria, no outro lado da ponte. 

Regressamos, no calor da tarde, chegando em Lonigo 
às 18h. A canseira da maratona parece estar se diluindo. 
Dormir? Às 22h. 

 
03.06. Acordei às 07h. Barba. Banho prá valer. Às 10h, 

em companhia de Guido Fraccaro, Banca Popolare di Vicenza. 
Nesta filial de Lonigo, depositei £ 16.500.000,00. Agora so-
mam-se 31.560.000,00 o total depositado nessa agência. 
Abrirei conta no Banco do Brasil para receber as liras italia-
nas em dólares, fazendo a conversão em reais. Na Itália não 
haverá nenhum ônus. No Brasil pagarei taxa? 

Almocei, pela derradeira vez, com a família Fraccaro. 
Como para Antônia, deixei-lhes £ 3.000.000,00. Eles mere-
cem muito mais. Antônia vai usar o dinheiro para comprar o 
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computador que Mateus deseja. O piá, de sete anos, já sabe 
manejar a máquina. A geração atual já nasce sabendo... 

À tarde, rápido banho; após tirar leve pestana, atendi 
pessoas em casa e/ou ao telefone. Se ficasse na Itália, estaria 
sempre pendurado a tal aparelho, além de visitas e viagens. 

 
04.06. Levaram-me ao Aeroporto Marco Polo, Guido, 

Maria, Antônia e Mateus, os indefectíveis. Lá se encontrava 
Maurizia, de Lido (Veneza), com material, em inglês, vindo 
de New York, enviado pela sobrinha Nelle, que me telefona-
ra, um dia, há dois meses, em Porto Alegre. Agradeci. Após 
várias recomendações, desapareceu, seguindo seu caminho. 

O avião de Lufthansa gemia na pista. Às 19h, já foi 
engolindo gente. Despedi-me sentidamente dos amigos e 
deixei-me engolir também pela aeronave. Levantamos vôo 
numa tarde de sol, que marcou presença de Veneza a Frank-
furt. Céu limpo. Às 22h30min num MD-11, da VARIG, 
embarcamos para o Rio, onde chegamos às 05h da madru-
gada, hora local. Tive que atrasar meu seiko de cinco horas 
precisamente. O vôo transcorreu tranquilo como na vinda. 
Dormi, mas também acordei em sobressaltos. A VARIG 
transmitia informações em inglês, alemão, português, espa-
nhol e francês. Choquei por cinco horas no Aeroporto 
Galeão, ainda meio adormecido, como eu. Não sinto o can-
saço que imaginara. O embarque para Porto Alegre 
aconteceu às 10h, chegando ao destino, Aeroporto Interna-
cional Salgado Filho, ao meio-dia. 

 
07.06. A palestra marcada para Flores da Cunha, pro-

videncialmente, foi suspensa, sine die. Favorece-me para 
adaptar-me ao fuso horário. 

 
10.06. Visita inútil ao Banco Brasil. Querem que po-

nha o que vier da Itália na conta já existente do Instituto 
Cultural São Francisco de Assis. Para controlar melhor, que-
ro conta própria. 
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12.06. Telefonei a Vozes. Lídio nem leu os originais de 

Câncer Tem Cura! Pediu tempo. Mais uma semana. Bah! 
 
13.06. Organizei o que trouxe da Itália sobre babosa. 

Tenho abundante material. 
 
15.06. Pela manhã, entreguei à Melita o projeto de 

venda dos produtos americanos da Aloe Vera. 
 
17.06. Trabalho na entrevista sobre a babosa. Pratica-

mente ficou pronta. 
 
28.06. Revisei Rumos da Babosa para nosso boletim. 
 
30.06. Telefonema de Antônia. Muito carinho. Sauda-

des. 
 
02.07. A Vozes, de Petrópolis, RJ, recebeu os originais 

de Câncer Tem Cura! Dentro de 45 dias, a resposta. 
 
05.07. Às 20h, palestra em Osório. Responsável: Dª 

Olga, tel.: 09051 663-2085. Dª Olga me espera na Rodoviá-
ria. 

 
16.07. Às 10h, na Rádio Pampa, confirmo participação 

no programa Medicina e Saúde. 
 
23.07. Às 08h, viagem a Santa Cruz do Sul. Às 

11h30min, RBS TV, ao vivo. Após o almoço, Cachoeira do 
Sul, palestra às 14h30min. Às 17h30min, palestra no Colégio 
São Luís, em Santa Cruz do Sul, Rs. 

 
24.07. Às 09h – gravações em Venâncio Aires: Rádio, 

TV e jornal. 
Às 14h30min – palestra em Mato Leitão. 
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Às 19h30min – palestra no Clube, em Venâncio Aires. 
 
01.08. Às 20h30min, palestra no Santuário de Fátima, 

para casais do ECC. Casal responsável: Manuel e Neusa, tel.: 
340-4467. 

 
10.08. Morada do Vale I – Gravataí. A palestra começa 

às 14h30min. 
 
12.08. Palestra para o Clube de Mães, na Igreja da As-

sunção, em Porto Alegre. 
 
13.08. Retomo a leitura de Câncer Tem Cura! Analiso o 

que deverei mudar. Importante acrescentar algo sobre o re-
sultado das pesquisas realizadas no mundo. Cresce sempre 
mais o interesse pelas propriedades medicinais da babosa. 

 
14.08. Telefonei para a Vozes. Disseram-me que Lídio, 

do Editorial da empresa, somente regressa de Petrópolis, RJ, 
na semana que vem. Preciso apertar o cerco. 

 
16.08. Palestra, às 20h, em Bento Gonçalves. Fernan-

do César Ferrari é a pessoa responsável, tel.: 054 451-3731. 
Ainda, para contatos, dirigir-se à Casa Paroquial da Igreja 
Santo Antônio, com Pe. Júlio. Presença de 600 pessoas 
aproximadamente. 

 
21.08. Telefonei para o Sr. Lídio, da Vozes. Dentro de 

duas semanas terá resposta por parte do Editorial. Compas-
so de espera! 

 
29.08. À tarde, participei da reunião para viabilizar a 

implantação ou uso do Canal Comunitário na TV a cabo, 
reunião realizada à Av. Ipiranga, 1145 – sede da Caritas, em 
Porto Alegre. 
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30.08. Às 20h – palestra em Capivari. Chuva torrenci-
al. Com isso o encontro passou um pouco de 50 pessoas. 

 
31.08. Telefonemas de Santa Catarina (Itajaí) e Argen-

tina, San Juan, Dr. Lazzano, médico. 
 
03.09. Volto à carga, telefonando à Vozes. Lídio pro-

mete resposta até o fim da semana. 
 
04.09. Preciso elaborar página sobre babosa para o 

Sindicato Rural de Caxias do Sul. Pretendem imprimir a ma-
téria para divulgação entre os associados. Penso que servirá a 
reportagem saída em Novo Milênio. 

 
05.09. Preparei frasco de babosa, mel e destilado para 

Marcelo, da Rua Mampituba, Bairro Ipanema, Porto Alegre. 
Caso muito sério. 

 
06.09. Às 20h – palestra em São Marcos. Estão moti-

vando o pessoal através do Rádio e jornal. 
 
10.09. O Sr. Lídio, da Vozes, prometeu voltar nesta 

semana e me fazer prestação de contas de seus contatos. 
 
11.09. Às 18h – falei na Rádio Caiçara, entrevista com 

Carlos Albani. 
 
13.09. Toma corpo o artigo que pretendo escrever pa-

ra nosso boletim sobre a amputação da perna de Frei 
Bernardo Kleinert. 

 
14.09. Às 10h – entrevista, na Rádio Farroupilha, com 

Sérgio Zambiasi. Decepção: Fui a Roma e não vi o Papa! Ou 
seja, não vi Zambiasi, mas entrevistou-me Gugu. 
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16.09. Penso em enviar um ultimatum à Editora Vozes. 
Quero data para a edição ou... procuro outra editora. 

 
19.09. Das 20 às 22h, à Rua Senhor dos Passos, pales-

tra no Master Palace Hotel, sala Apolon, 221. Cancelou-se 
misteriosamente. 

 
23.09. O artigo sobre o problema da perna de Frei 

Bernardo Kleinert levará como título: Amputar ou Não Ampu-
tar, à imitação de to be or not to be, that is the question, verso de 
Shakespeare, no monólogo de Hamlet. 

 
24.09. Antônia manda fax. Pretendem formar uma As-

sociazione Amici Aloe Pe. Romano Zago. 
 
25.09. À tarde, palestra, em Caxias do Sul, sob os aus-

pícios do Sindicato Rural. Responsável: Signori, tel.: 223-
7676. O encontro aconteceu no Salão dos RR. PP. Capuchi-
nhos, com capacidade para duas mil pessoas. A conferência 
às 17h30min. 

 
27.09. Sob chuva, viagem a Taquari, com Frei Bernar-

do Kleinert e Frei Adriano van Vught, responsável pelos 
confrades doentes. O Dr. Eliseu, ao ler as radiografias do pé 
do frade, só usava superlativos ou equivalentes: Ótimo! Es-
tupendo! Excelente! Descartou a amputação. A regeneração 
da parte necrosada acontece a olhos vistos. 

 
28.09. Retomei a leitura de Câncer Tem Cura! Se Vozes 

falhar, surge uma gráfica em São Sebastião do Caí, com pro-
postas razoáveis em termos de preço, além da Evangraf, de 
Porto Alegre. 

 
30.09. Telefonema do Sr. Lídio, da Vozes. Se meu li-

vro fosse aprovado pela Direção, não sairia impresso antes 
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de setembro de ’97. Diante de tal resposta, cancelei maiores 
relações. E parto para outra solução. Tenho pressa! 

 
01.10. Sondei Evangraf, de Porto Alegre, e a gráfica de 

São Sebastião do Caí, sobre o preço e prazo de entrega do 
livro impresso. Pendo para a primeira. A vantagem é a dis-
tância. 

 
02.10. Preparei babosa, mel e destilado para Frei Ber-

nardo e também para Marcelo, da Rua Mampituba, 112. Frei 
Bernardo, com a receita na garrafa, regressa ao Convento 
São Boaventura, de Daltro Filho, Imigrante, liberado pelos 
médicos, porque, segundo eles, curado. 

 
04.10. Em homenagem a São Francisco de Assis, no 

dia de sua festa, preparei caipirinha com babosa, qualquer 
coisa de lascar o cano! 

 
05.10. Imagino Frei Bernardo, na viagem de regresso à 

sua Comunidade, recitando o Salmo 126: Ao sair, vai chorando 
– quem leva as sementes a plantar; ao voltar, vem cantando, quem traz 
os seus feixes. 

 
07.10. Despachei, através do Frei Aloísio Dilli, Ampu-

tar ou Não Amputar, para o Dr. Vinogron, da Rádio Guaíba. 
Tal matéria será lida no programa Medicina e Saúde, programa 
líder na radiofonia gaúcha e brasileira, que vai ao ar, das 07 
às 10h, aos sábados. É que a AMRIG pressiona o Dr. Vino-
gron. Esquecem que ele, além de médico, é também 
jornalista. 

 
10.10. Chegou o casal Máximo e Helena Sabatini, itali-

anos. Quer consulta com o Dr. Marcelo Maino. Dei-lhe o 
celular: 985-1920. 
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11.10. Às 10h30min, confiei os originais de Câncer Tem 
Cura! a Evangraf, Rua Waldomiro Schapke, 77, Porto Alegre, 
tel.: 3336-2466. 

 
15.10. Às 17h30min, consulta, para Helena Sabatini. 

Dr. Marcelo Maino tem fama como especialista em pâncreas, 
problema de Helena. A paciente trouxe exames feitos alhu-
res. 

No consultório, encontrei-me com Dr. Gilberto 
Schwarzmann. Sobre sua experiência com babosa em seu 
laboratório, disse tê-la suspenso...  

 
16.10. Preparei várias doses de babosa, mel e destilado 

para o casal Máximo e Helena, outra para Frei Harri e outra 
para Dª Eva. 

 
17.10. Parte o casal que hospedamos: Rio, Miami, New 

York, Roma. 
 
18.10. Tomei conhecimento que Correio Riograndense 

decodificou e está reproduzindo reportagem gravada de mi-
nha conferência em Caxias do Sul. 

 
19.10. Dei-me o tempo de ouvir o Dr. Vinogron, na 

Rádio Guaíba, em seu programa das 07 às 10h, também neste 
sábado. Continua pedindo cartas, desta vez, também pedin-
do depoimentos de pessoas que, usando a receita, não 
obtiveram resultados positivos. Achei honesto o detalhe, 
sobretudo para quem se propõe fazer um rastreamento, ten-
do em vista a estatística. 

 
20.10. Frei Mauro Brancher volta de seu trabalho de 

guia de peregrinos na Terra Santa. Trouxe-me carta de Frei 
Emílio Scheid, além de uma brochurinha sobre babosa, onde 
aparece, com destaque, o nome de Frei Romano Zago. 
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23.10. Despachei correspondência para Frei Arno 
Heck – MS; Dr. Joaquim Lourenço F°, Dourados, MS; Giu-
seppina Cacace, Atripalda Av.; Maria Teresa, Como; Lia 
Martinolli, Trento e Tiziana Argiolas, Cagliari. 

 
24.10. Segundo telefonema da Evangraf, posso buscar a 

primeira prova de Câncer Tem Cura! amanhã, à tarde. Beleza 
de eficiência! 

À noite, a mãe de Jônatas me trouxe o filho, de nove 
anos, perfeitamente curado de leucemia, tendo seguido a 
receita de babosa, mel e destilado. Que alegria! Bendito seja 
Deus! 

 
26.10. Conforme o estabelecido ontem, retirei a pri-

meira prova de Câncer Tem Cura! Agora o trabalho será pegar 
fundo na correção. Até segunda-feira quero deixar tudo re-
visto, e devolver à gráfica. 

 
28.10. Como devo participar da reunião do Definitó-

rio, em Agudo, não consegui rever as duas terças partes da 
primeira prova, como teria sido de meu desejo. O restante, 
pois, fica para a volta. 

 
31.10. No final da tarde, posso buscar boa parte da 

primeira prova. São 133 páginas, menos as 50, já corrigidas. 
 
02.11. Aproveitei o fim-de-semana para terminar a 

correção de Câncer Tem Cura! 
 
03.11. Sou delegado a participar do Seminário Radio-

fônico Franciscano, à Rua Bingen, 73 (fundos do Hospital 
Santa Teresa), Petrópolis, RJ. Frei João Osmar d’Ávila pou-
pou-me esta viagem de uma semana fora, com todo o 
material acumulado para corrigir. 
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04.11. Às 10h, voltei da Evangraf, com a última remessa 
da primeira prova de Câncer Tem Cura! A amostra da gráfica é 
de 152 páginas. Às 16h, já devolvi o texto corrigido desta 
primeira prova. Prometeram-me devolver, amanhã, a segun-
da prova. Parece que vai rápido. 

Decidi fazer a capa do livro, aproveitando a foto do pé 
de babosa que se encontra no Getsêmani, Jerusalém, ao lado 
da Basílica da Agonia, fotografia tirada por Fray Delfin Fer-
nández Taborda, um fã de nossa receita. 

 
05.11. Evangraf promete a segunda prova amanhã, pe-

las 11h. Prevenir com telefonema, para não perder tempo... 
 
06.11. Às 18h, mergulhei na correção da segunda pro-

va. 
Coloquei meio quilo de própolis em maceração, em 

dois litros e meio de álcool. Terei própolis em abundância e 
de ótima qualidade. 

 
07.11. Terminei a correção da segunda prova precisa-

mente às 18h30min. 
 
08.11. Pela manhã, entreguei Câncer Tem Cura! na Evan-

graf. Comparei os erros da primeira com as correções 
registradas na segunda revisão. Poucos erros assinalados es-
caparam. Parece que, na Evangraf, trabalham sério. 

Às 17h, trabalhando intensamente diante do computa-
dor, com o funcionário da empresa, deixei pronto Câncer Tem 
Cura! e sua capa. Agora tudo vai para a máquina impressora. 
E... que esta aventura seja o que Deus quiser. 

O dono da gráfica gostou da capa que criei. Na con-
tracapa, a receita da babosa, o que será mais procurado no 
livro, pelo menos pela gente simples e necessitada. 

 
09.11. Ouvi o programa do Dr. Vinogron, na Rádio 

Guaíba. Ao final, entrevistou Maria da Graça Paiva, enfer-
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meira, botânica e fitotécnica responsável por ruidosa experi-
ência de tratamento de acne com babosa. 

 
11.11. Providenciei ficha bibliográfica ou ficha catalo-

gráfica para Câncer Tem Cura! Ainda pela manhã, últimos 
retoques nas orelhas do livro e contracapa. A ficha catalográ-
fica foi feita na PUCRS, com a senhorita Marta Gravina, 
pagando R$ 20,00. Entreguei minha sugestão ao Sr. Egídio, 
dono da gráfica: nas páginas em branco, após cada capítulo, 
aproveitar o espaço para vender algumas mensagens, tipo co-
merciais, sobre a matéria, conselhos práticos 
complementares. 

 
12.11. O pessoal ficou sabendo que Câncer Tem Cura! 

está no prelo. Chegam telefonemas de Caxias do Sul, São 
Marcos, Bom Retiro do Sul, Estrela, Bento Gonçalves, Laje-
ado, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Cachoeira do Sul, 
Osório, Pouso Novo, Santo Antônio da Patrulha, Bom Prin-
cípio, Carlos Barbosa, Nova Roma do Sul, Marcorama, 
Garibáldi, Farroupilha, etc., além das paróquias da Capital e 
arredores: Santo Antônio (Partenon), São Francisco de Assis 
(Santana), São José (Vila Nova), Sagrada Família (Cidade 
Baixa), Divino Mestre (Av. Ipiranga), Santuário de Fátima, 
Morada do Vale 1, Assunção (Clube de Mães), todos enco-
mendando alguns exemplares do livro, que ainda não veio a 
lume... 

 
17.11. Palestra de três horas em Canguçu. Ao redor de 

300 pessoas. 
 
18.11. Fax para Milão, centro da Terra Santa. Cartas 

para Buenos Aires, com a receita, para Pirapora (MG), para 
Espanha. Recebi correspondência de Catânia, Cagliari e 
Pamplona. 
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20.11. Sou convocado na Evangraf para revisão. Voltei 
com os originais, agora, em papel vegetal. Posso corrigir. 

 
21.11. Sob os auspícios do Sindicato dos Trabalhado-

res Rurais de Veranópolis, com seu presidente Firmino 
Bertocco, com o tel. (54) 441-1764, palestra às 14h, com 300 
pessoas. Regressei às 18h às bases. 

 
22.11. Leitura final do texto Câncer Tem Cura!, já em 

papel vegetal, fase finalíssima, antes de ser impresso. Curioso 
de como sempre se encontra algum erro, por maior que pos-
sa ser a atenção. 

 
29.11. Frei Bernardo Kleinert volta ao Provincialado. 

Precisa de novo tratamento. 
 
30.11. Frei Bernardo pesa 86 quilos. Baixou nove qui-

los desde que saíra de Porto Alegre, em fim de setembro – 
início de outubro. Examinei sua ferida, que supura: dá medo. 
Mau cheiro forte. 

 
03.12. Três palestras em Não-Me-Toque, de manhã, à 

tarde e à noite. 
 
04.12. Câncer Tem Cura! está com o miolo pronto. Falta 

a capa. 
 
05.12. Muitos telefonemas, sejam locais como também 

do Exterior. Muitas alegrias! 
Pela manhã, providenciei o dinheiro para pagar a im-

pressão de Câncer Tem Cura! 
Antônia telefona dizendo que está alinhavando minha 

ida à Itália para encaminhar a tradução de Câncer Tem Cura! 
para o italiano. 

 



306 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

07.12. Às 10h deste sábado, retiro 200 cópias de Câncer 
Tem Cura! Foram entregues os primeiros exemplares aos 
amigos. 

 
10.12. Às 14h30min, palestra em Santa Maria. Ao re-

dor de 200 pessoas. Foram vendidos 50 exemplares de 
Câncer Tem Cura! Larguei 30 exemplares em Agudo. 

 
12.12. Muitos telefonemas. Termino a leitura de Câncer 

Tem Cura! com a exclusiva finalidade de peneirar erros. En-
contram-se erros. É preciso detectá-los, a fim de que não se 
repitam numa eventual segunda edição. 

 
13.12. Convite para confraternização dos grupos na 

Paróquia São Francisco de Assis, ocasião de fazer a entrega 
do livro Câncer Tem Cura! 

 
14.12. Retirei mais 900 exemplares de Câncer Tem Cura! 
 
17.12. Das 14 às 17h30min, palestra em Passo Fundo, 

sob a liderança de Arlete Weber, tel. (54) 314-1486, coorde-
nadora da área de saúde. Em Passo Fundo vendi 60 livros. 
Frei Irineu Gassen, pároco de Não-Me-Toque, de tabelinha, 
pediu mais 30 exemplares. Câncer Tem Cura! vende como pão 
quente! 

 
18.12. Em Lajeado. De manhã, entrevista na Rádio In-

dependente. À tarde, autógrafos na Paróquia São Cristóvão, 
com palestra. Venderam-se 90 exemplares de Câncer Tem 
Cura! 

 
29.12. Segundo o Dr. Dario Ayala, de Como, se digito 

ALOE via Internet, posso obter 700 páginas de informações 
sobre a planta. 
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30.12. A Editora Vozes pede 500 exemplares de Câncer 
Tem Cura!, sem falta. Ficou sabendo do grande poder de 
venda que o livro apresenta. 

 
31.12. Recebo telefonema de Armando, Antonieta 

Sbrana e Antônia, reunidos em Lucca. Mexem-se para tradu-
zir o livro. 

 
 

- 1997 - 
 
01.01. Sinto-me frágil e limitado ante os telefonemas 

desesperados como os que atendi de Guaporé, e Maringá. 
Sensação viva de impotência. 

 
02.01. Às 12h30min, viagem a Guaporé. Família Judite 

e Tadeu Bresolin exige o milagre. Tel. (54) 443-1495. 
 
03.01. Frei Irineu Gassen pede mais três pacotes de li-

vros para Não-Me-Toque. Foram levados por gentileza de 
Frei Nestor I. Schwertz. Enviei livro para particulares. 

 
05.01. Telefonema de Treviso, Itália. Às 20h45min, 

entrevista na Rádio Bandeirantes, sob o comando de Oscar 
Henrique Cardoso. Entretivemos os radiouvintes por 15min. 
Valeu! 

 
06.01. Telefonema de Rovigo, Itália. 
 
13.01. Frei Miguel Becker tornou-se divulgador de 

Câncer Tem Cura! Vendeu 20 exemplares e encomendou mais 
60. Passo Fundo, pede mais livros. 

 
16.01. Dona Judite Bresolin, de Guaporé, comunica o 

passamento de seu marido Tadeu, em Passo Fundo. Sensa-
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ção de vazio. Frustração. Observo o estado precário de saú-
de de Frei Bernardo. Preocupa. 

 
17.01. Enviei mais de 30 exemplares de Câncer Tem Cu-

ra! para Não-Me-Toque, e 90 para Lajeado. 
Paguei a Evangraf, conta dos livros impressos R$ 

4.750,00, num total de 3.000 cópias. 
Enviei 60 exemplares para Irmã Imelda Seibel, de Pas-

so Fundo, tel. (54) 312-3283. 
 
18.01. Frei Bernardo é baixado no Hospital São Lucas, 

da PUCRS. A Paróquia São Francisco vendeu 60 exemplares 
e encorajou-se pedindo mais 60 de Câncer Tem Cura! 

 
20.01. Registro referências a Câncer Tem Cura!: 
- Estilo simples. O mesmo vale para a linguagem. 
- Diz o que quer. Explica bem. 
- Boa apresentação. Bom tipo ou letra. Boa capa. 
Como se pode ver, tudo positivo. Vai ver que os que 

teriam gostado de apresentar suas críticas negativas engoli-
ram a língua. Isto é pena! 

 
21.01. O Dr. Plínio Carlos Baú, no Hospital São Lu-

cas, da PUCRS, operou-me por videolaparoscopia. Trata-se 
duma hernioplastia inguinal bilateral. Tudo correu tranquilo. 

 
29.01. Às 15h30min, retiram os pontos. Cirurgia 

100%. 
 
03.02. Frei Sérgio Görgen levou 30 exemplares de 

Câncer Tem Cura! para a gente que ele promove em nosso 
interior. 

 
06.02. Há dias, entreguei-me à leitura de Amor, Medici-

na e Milagre. Muito do que aí se afirma, a gente sabe, mas 
alguém precisa dizê-lo, preto no branco. O livro é escrito 
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por médico, transformando a matéria como que exame de 
consciência da classe médica. Como seria importante surgir 
algo parecido de padre para padres, uma espécie de revisão 
de atitudes, recheando-se de bons conselhos e/ou orienta-
ções. O mesmo valeria para todas as profissões e/ou 
vocações. 

 
12.02. Às 16h40min, iniciei a leitura do livro, de Joel S. 

Goldsmith, cujo título é A Arte da Cura Espiritual. 
 
13.02. Curioso! A Editora Vozes, de Petrópolis, RJ, 

aperta o cerco para que lhe confie a segunda edição de Câncer 
Tem Cura! Estou fazendo corpo mole. Prefiro ficar com as 
rédeas na mão. Proporei edição da participação da Editora 
com o Autor. Quero ganhar tempo para pensar os prós e os 
contras. 

 
19.02. Paguei passagem, de ida e volta, Porto Alegre, 

SP, Milão, Roma-Milão, Roma, SP, Porto Alegre, num total 
R$ 927,00. 

 
20.02. Incrível a carta de Irmã Emília Birck, da Ingla-

terra! Benefícios e mais benefícios obtidos com o uso da 
babosa. 

Jandira Zenatti convida-me para dia 10 de abril marcar 
presença em Progresso, a fim de recepcionar o Cônsul da 
Itália. 

 
24.02. Definiu-se: A viagem à Itália acontecerá no dia 

1° ou 03 de março. De Porto Alegre a Verona pagarei U$ 
1.148,00, ida e volta. O roteiro será Porto Alegre, SP ou Rio, 
Roma, Verona. 

 
01.03. Telefonema de Jerusalém. É uma jornalista itali-

ana que mora naquela cidade. Pergunta como poderia ajudar 
os italianos com a receita de babosa, mel e destilado. 
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03.03. Despacho pacote de trinta livros para Guaporé. 

Campo Grande, MS, Blumenau, SC. Dez volumes seguiram 
para a Editora Vozes. Responsável, Marcelo, às ordens de 
Lídio. 

 
05.03. Seguem 30 livros para Milena Rick Rorig, tel. 

(51) 477-7030 – Rua São Bernardo, 96, 92.020-440 – Canoas. 
 
06.03. O Sindicato Rural de Veranópolis comunica que 

recebeu a remessa de 30 livros. Enviei quatro pacotes de 
trinta exemplares do livro para a Paróquia São Francisco de 
Assis. 

 
11.03. Passei meu celular ao Padre Provincial. 
Com o telefonema de Dra. Nara, de Santa Maria, ficou 

acertado que minha próxima viagem à Itália acontecerá em 
meados de abril. 

 
14.03. Às 11h, em Bento Gonçalves, missa nas inten-

ções de Teresa Zanatta, acometida com o mal de Alzheimer, 
controlado com a receita de babosa, mel e destilado. Como 
Teresa pode estar melhorando se tal doença é degenerativa? 

 
21.03. Frei Irineu Gassen entregou R$ 1.100,00, resul-

tado da venda de livros que enviara a Não-Me-Toque, e 
Passo Fundo. Outrossim, pediu e levou mais um pacote de 
trinta exemplares. 

 
24.03. Recebo convite para visitar o Egito-Cairo. Sai, 

no Corriere della Sera, de Milão, a narrativa de um milagre atri-
buída à babosa. 

 
25.03. Frei Aloísio Dilli levou 30 exemplares de Câncer 

Tem Cura! a Daltro Filho, Imigrante, a pedido de Frei Gervá-
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sio Muttoni, já que segue dali para assistência na Praia de 
Santa Teresinha. 

 
28.03. Às 09h15min, entrevista, por telefone, na Rádio 

de Brasília, tendo como parceiros, Frei Emílio Scheid, em 
Israel e sua mana Ema, em Lajeado. 

 
07.04. Seguiram quatro pacotes do livro para Frei 

Gervásio Muttoni e trinta exemplares para Frei José Kehr-
wald, de Panambi. 

 
10.04. Às 09h, em Progresso, para recepcionar o Côn-

sul da Itália. Dr. Giovanni Marocco chegou às 11h na cidade. 
Recepção com fogos. Inauguração do museu. Discursei em 
italiano. 

 
11.04. Enxurrada de telefonemas. Renovei meu passa-

porte. 
 
14.04. Muitos telefonemas: Roma, Florença, Trapani 

(Sicília), Espanha, Lucca, Grosseto, etc. 
Entreguei 90 exemplares do livro Câncer Tem Cura! à 

Paróquia São Francisco de Assis e 30 à Cooperativa Santa Cla-
ra, de Carlos Barbosa. 

 
17.04. Dei-me ao trabalho de contar os pacotes de 

exemplares de Câncer Tem Cura! que ainda sobram: são vinte 
pacotes de 30 exemplares cada, num total de 600 cópias. 
Vendeu bem. 

 
18.04. Frei Harri fez contatos, a meu pedido, com a 

VARIG e a ALITALIA. Uns 310 dólares a menos, se optar 
pela segunda. Viajo dia 29, no vôo RG 125: Porto Alegre-SP. 
Ao meio-dia, SP-Roma, chegando de manhã, no vôo 673. 
Sigo, no dia 30, no vôo 512, de Roma a Verona, chegando, 
às 10h10min, ao destino. A volta – vôo 9517 – Verona-
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Roma, no dia 31.05. No vôo 672 – Roma-SP. No vôo 114 – 
SP-Porto Alegre, chegando dia 31.05. Tudo isso o bilhete 
(passagem) registra. Que organização! Bem. Com a informá-
tica, facilita tudo... 

 
22.04. Despachei, pelo correio, um exemplar do livro 

para Frei Raul R. Mello, mineiro, que estudou em Taquari. 
Atendi Valéria, na portaria, mãe, com câncer no cére-

bro, já em metástase. 
 
24.04. Confirmei a passagem pelo telefone 227-3122. 

Devo levar U$ 1.250,00, em reais, num total de R$ 1.375,00, 
dependendo da cotação da moeda americana no dia. 

 
25.04. Às 19h30min, palestra no salão da Igreja de Nª 

Sra. de Fátima, Gravataí, parada 59. Responsável: Adelina, 
fone 490-2635, e Pe. Leo, fone 469-2440. Ao redor de 300 
pessoas presentes. 

 
27.04. Preparei uma garrafada com a receita. Destino: 

Frei Renato Kehrwald. Entreguei mais de 60 livros na Secre-
taria da Paróquia São Francisco de Assis. 

 
29.04. Conforme indica na passagem, embarquei às 

07h30min, pela VARIG, rumo a São Paulo. Viagem tranqui-
la. Vôo agradável de SP ao Rio, aperitivo do que será a 
travessia do Atlântico. Uma hora de repouso e seguimos, de 
ALITALIA, 405 passageiros até Roma, onde aterrissamos às 
06h, horário local, horário de verão. Amanhecia no Fiumici-
no. Parecia ter chovido durante a noite. Céu carregado de 
nuvens de chuva, mas, aos poucos, foi clareando. Às 
09h15min, por causa da liberação da pista, atraso de meia 
hora, voei, pela MERIDIANA, a Verona. Dormi. Vôo nor-
mal. Lá encontrei Guido e Antônia, com pessoas para 
consulta. Eu estava meio atordoado pelos vôos; mesmo as-
sim atendi ou orientei cada caso, segundo cabia. 
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30.04. Visita, nos arredores de Verona, à maravilhosa 

família de Albino e Giovanna Dall’Occa, pessoas acolhedo-
ras. 

Com Antônia e Guido, segui, de Tempra, para o al-
moço, na casa do último. Aí encontro Maria, verdadeira 
fusão das Maria e Marta do Evangelho, mais o filho Fausto. 
O segundo filho, Simão, problemático, azulara... 

Viajei de hábito. Ninguém me incomodou. Pelo con-
trário. O homem responsável da Alfândega declarou-se fã 
dos franciscanos menores e declarou-se católico praticante, 
na linha carismática. 

A viagem de travessia do Atlântico, como sempre, foi 
cansativa. Senti-me engaiolado naquele 747. O meu assento 
era A38, lugar acanhado e, aos pés, havia perda de ar condi-
cionado, o que me fez espirrar várias vezes e perder o sono. 
No final da viagem tinha impressão de ter trocado a noite 
pelo dia. 

Além do mais, o Colégio Dom Bosco, de Campo 
Grande, MS, que viajava a Gracóvia para disputar os jogos 
inter-salesianos, alimentava, em seus alunos e alunas, cons-
tante recreação. Achei incrível, sair, de Campo Grande, 
delegação de talvez 100 pessoas para disputar futebol, vôlei e 
outras modalidades amadoras. 

Depois de bom almoço, de Maria, e copo de vinho, 
feito por Guido, a cama era boa pedida. E assim aconteceu. 
Depois, barba e bom banho, para quebrar a lombeira. Já me 
senti em condições de, atendendo pedido de Antônia, às 
20h30min, rezar missa em Grancona. Missa comentada ou 
orientada pelo Sr. Bressan, carismático, com gestos, preces, 
inspirações e lances típicos de tal tipo de pessoas. O grupo 
não alcançou vinte pessoas, mas, com as considerações e 
tudo o mais, chegamos a encerrar a celebração às 22h30min. 

Como havíamos comido algo antes de partir para 
Grancona, não havia empecilho nenhum para mergulhar na 
cama. 
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01.05. Das 23 de ontem às 11h de hoje foi um sono 

só. Como é que pode? Saúde! Bom para o Guido e a Maria: 
economizaram o café da manhã. O almoço aconteceu ao 
meio-dia deste feriado internacional. Em seguida, adiantei o 
breviário, antes das visitas que se apresentarão, conforme se 
candidataram. 

A primeira dupla foi Zanon Girolamo e Felicita, de 
Pádua, casal de incríveis convicções católicas. Ofereceu-me 
£ 155.000,00, além de abrir-me caminho para possíveis pro-
jetos sociais junto ao Santo (Santo Antônio de Pádua). Basta 
elaborar o projeto e enviá-lo ao casal para ser encaminhado. 

Chegou outro casal, ele, bem como o filho, em deses-
pero de causa. A mulher no repuxo e choro. Dureza! Cadê o 
meu feriado de 1° de maio?! 

Finalmente, à tarde, após os diversos atendimentos, 
com Guido, Maria e Antônia, sentamos para alinhavar os 
trabalhos que terei pela frente: domingo, dia 04, conferência, 
e domingo, dia 11, a convenção, alem da tradução. O pepino 
maior será o livro, pelo que posso antever. Veremos. Antô-
nia é sempre Antônia. Maria é a Maria e a Marta do 
Evangelho em feliz síntese. Guido é a maritaca de sempre, 
com sua cruz, Simão. 

 
02.05. Dormi mal a noite. Levantei tarde, já que so-

mente pela manhã conciliei o sono. Pelas 10h, recebo 
Ângelo e Pierângela, dois empresários de Finale Ligure. Ela é 
vítima de feitiçarias que causaram a divisão do casal; para 
desespero da esposa e dos filhos, o marido grudou-se estu-
pidamente em outra mulher. Pierângela é incrível. Espera. É 
calma. Santa, reza. Humilha-se. Estrebucha para ter o marido 
de volta. 

A dupla trouxe salames e derivados, de sua fabricação, 
produtos lindos, apetitosos para os olhos. Pierângela me 
deixou £ 500.000,00. Ângelo e Pierângela partiram, pelas 
15h, num Mercedes a diesel. 
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Com Antônia e Matteo, estive na Tipografia Stella, 
onde será impresso o livro traduzido. Em seguida, fez-se o 
levantamento do preço do livro. Sairá mais caro do que se 
fosse impresso no Brasil. 

Depois, no escritório de Antônia, iniciamos a tradução 
do livro. Lamentável que Antônia não seja ágil no manejo do 
computador. Isso retardará o andamento dos trabalhos. 

 
03.05. Somente às duas da madrugada peguei no sono, 

já que na casa do Guido encontrei tremendo de tagarela, ao 
qual precisei explicar tudo sobre babosa e suas propriedades 
medicinais. E, como o dia fora cheio, breviário e terço foram 
ficando para depois, e eu não gosto de deitar sem ter cum-
prido com meu dever. 

Pela manhã, levantei tarde. Chegaram dois jovens es-
panhóis à casa dos Fraccaro, fruto de intercambio de 
experiências rurais entre países da União europeia. 

Toquei o breviário. Penso que entendi o funcionamen-
to do celular que colocaram à minha disposição. Recebi uma 
chamada bem legal. Recarreguei a bateria. 

Antônia avisa que virá, pelas 15h, para trabalhar. E as-
sim aconteceu. Visitamos Vó de Brêndola, local da 
conferência: 220 lugares, salãozinho com palco. A igreja fica 
de reserva, con lo schermo, mais ou menos um circuito interno 
de TV, com microfone móvel para possíveis contatos. 

Com Antônia e Matteo, visitei a irmã de Antônia, 
Amália; parecidas as irmãs. Voltando, acompanhei a missa de 
renovação carismática - duas horas e tanto - tendo Don 
Alessandro como presidente da celebração. Ao redor de 50 
pessoas. 

Minha sorte é sempre a mesma: atender casos escabro-
sos. Atendi a mulher de um ex-padre, possesso, segundo ela, 
três filhos, fugido para a África, ela fugida dele e dos filhos: 
antecâmara do inferno. Que suador! Pobre Bianca! 

Chegamos em casa após a meia-noite. Rezei o terço, 
uma vez que o breviário ficara completo. 



316 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

 
04.05. Barba e banho. Adiantei o breviário do dia, 

porque a jornada prevejo-a dura, cheia. A conferência acon-
tece às 20h30min, antecedida e seguida de consultas. 
Novamente dormir após a meia-noite! Que regime! 

A conferência, em seu programa, a Profª Giovanna 
Dall’Occa apresentou a Boa Alimentação, Don Marcelo Vero-
nese, Cloreto de Magnésio e, em terceiro lugar, Frei Romano 
Zago, Aloe Arborescens. A exposição teve início às 20h30min 
para terminar às 01h30min! 

Precederam-me dois bons expositores, num verdadei-
ro aperitivo do meu tema. Ative-me a breve exposição 
introdutória, deixando largo espaço para depoimentos e per-
guntas. Sobretudo, as perguntas viraram num verdadeiro 
consultório médico, como acontece no Brasil. 

Houve delegações de Bari, Ancona, Como, Parma, 
Salzano, Mântua, Lucca, entre outras. A sala oferece 220 
lugares para sentar. A igreja local recebeu o restante das mil 
pessoas, que puderam acompanhar o desenrolar da confe-
rência através de circuito interno de TV. Com o adiantado 
da hora, fui recolher-me depois das duas horas. 

 
05.05. Antônia, generosamente, me deu feriado hoje. 

Não gostei: Precisamos tocar a tradução, caso contrário, 
quando terminaremos? 

À tarde de ontem, domingo, recebi o jornalista Franco, 
de Pádua, com o qual ficou alinhavada uma conferência, se 
sobrar tempo e não vier a atrasar a tradução. O entusiasmo 
do homem é contagiante. Seu filho escolheu ALOE como 
tema de sua tese. 

 
06.05. Às 08h30min, com Simão ao volante do Tem-

pra, cheguei à casa de Antônia. Ela já havia disposto a sala 
onde eu trabalharia na tradução do livro. Colocou sua Brother 
elétrica à minha disposição. Logo iniciei o trabalho, enquan-
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to Antônia, no escritório ao lado, ocupava-se de suas tarefas, 
sempre atormentada pelo inferno do telefone. 

Depois de uma hora dando duro, convenci-me que o 
trabalho, assim, iria a passo de lesma. Imaginando todas as 
páginas pela frente, sobreveio-me uma forma estranha de 
depressão. Menos mal que Antônia, com a qual havíamos 
negociado junto a Mateus, o chefe da Tipografia Stella, onde 
a tradução seria impressa, endossou a possibilidade de uma 
firma fazer o trabalho também de tradução. Recebeu a res-
posta afirmativa, ou seja, a firma pode operar a tradução. Tal 
firma cobra £ 35.000,00 por página. O trabalho deverá ficar 
pronto em três ou quatro dias. 

Fechamos o negócio. Suspendi meu trabalho. E iniciei 
a tradução de Conversando com a Folha da Babosa, esboço para 
uma prece. 

Experimentei enorme alívio, tipo descarga. Parecia 
como se um nó se desatasse. 

Almocei e jantei com Antônia e os filhos Aléssio e 
Matteo. Como é bom desfazer sonhos, ideais e ficar com os 
pés no chão! Ajudei a secar uma garrafa de Vecchia Cantina, 
branco, uma delícia. Pelas 22h, leve, Antônia me devolveu a 
Guido e Maria. Dormi uma noite tranquila. Com o terço e o 
breviário em dia, restava mesmo dormir no maior sossego. 

 
07.05. Passo o dia em casa de Guido e Maria. Ocupo-

me em traduzir os textos novos incluídos na tradução. On-
tem, na casa de Antônia, apareceu um casal. Ele, portador de 
linfoma. Desesperado. Pai de médico. Depois de receber as 
instruções cabíveis para seu caso, sugeriu que se editasse 
uma revista para divulgar aloé e as suas curas, isto é, os de-
poimentos das testemunhas. Boa a sua sugestão, mas 
factível? 

Hoje o terço e o breviário fluirão ao normal, já que o 
dia se antevê tranquilo. O dia foi de diálogo e abertura de 
Simão comigo. Pobre rapaz! 
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À noite, às 21h, missa em Grancona, messa di rinnova-
mento. Éramos onze pessoas. Hora e meia de oração. Arrufos 
entre Antônia, Guido, Maria e Cia!... Fofocas. Pena por essas 
turbulências! No entanto, preocupo-me. Enruga-se-me a 
fronte! 

 
08.05. Saí, pela metade da manhã, com Guido, já que 

chovia, para visita alla Banca Popolare di Vicenza. Depositei as 
moedas estrangeiras (marcos, francos franceses, francos suí-
ços e francos belgas), num total de sete milhões e meio de 
liras. Com uns dez milhões que estavam em poder de Guido, 
mais o depósito anterior naquele Banco, já chego a 60 mi-
lhões de liras. Convertido tal valor em U$, deve chegar a 30-
40 mil dólares, segundo a cotação do dia. Com isso pretendo 
tocar o projeto Meninos Filhos da Luz, em Agudo, obra social 
que Frei Hilário Battisti está empurrando prá valer. Será a 
primeira obra social que terá meu apoio financeiro. Quanto 
ao carro, ir com calma. Deverá ser carro econômico. De pre-
ferência, a diesel. 

Na volta, encontro um casal que me esperava. Recebi 
£ 260.000,00. Ambos prometeram enviar mais dinheiro para 
ajudar obras sociais no Brasil, sobretudo relacionadas à cri-
ança. 

À noite, pela TV, vi Napoli, 1, Vicenza, 0. Vi notícias 
sobre medicina alternativa e declarações duma vidente de Nª 
Sra., perto de Florença, Silvana, de nome. Nª Sra. aparece-lhe 
em hábito marron (freira franciscana?) e fala-lhe, isto é, Sil-
vana recebe mensagens. 

 
09.05. Levantei tarde. Fiz a barba. Tomei banho. Dei 

um passeio. Telefonema de Pierângela. Com Guido, está 
ajeitando um passeio para dia 24-25. Por aí. 

À tarde virá Rosita. E quem mais? Flávio e Margherita, 
casal nosso conhecido, procedente de Trento. Presenteou-
me £ 400.000,00. 
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Rosita? A mãe, a família, não se sabe por que cargas 
d’água, suspendeu o tratamento com a receita de babosa, mel 
e destilado, já em setembro passado. Deixei-lhes um puxão 
de orelhas. Disse-lhes que, enquanto não retomarem o tra-
tamento, não quero mais vê-los. Não vou perder meu 
tempo... 

André Basso, o filho de Flávio e Margherita, já tomou 
50 doses do preparado, mas ainda não conseguiu expulsar o 
animal. Espera voltar e trazer o filho doente para que o co-
nheça. 

Deixei traduzidas todas as partes que pretendo inserir 
na tradução italiana. Tudo ficou em rascunho. 

 
10.05. Às 19h, pizza, com Antônia e a Comissão de 

Roma. Às 20h30min, missa para o grupo. Buscam-me na 
casa de Guido. A tal pizza, porém, não se concretizou: por-
que achou-se que não daria tempo, por causa do 
compromisso seguinte, isto é, a missa, na Comunidade de 
Sarego. Voltei, à noite, com Guido e Maria, que, por sua vez, 
haviam participado da missa em sua Comunidade. Fomos 
dormir pelas 24h. Menos mal que durante o dia, havia me 
atualizado com o terço e o breviário. 

 
11.05. O grande dia da Convenção = Congresso. 

Acordei às 07h, com a sensação de me encontrar em meu 
quarto, no Provincialado. Adiantei o terço e o breviário, até 
Vésperas. Comi uma maçã. Às 09h30min, partimos para 
Grancona. Tudo um pouco desorganizado: instalação de 
microfones, cadeiras, luz, etc. Não houve apresentação por 
delegação. Algumas delegações não se fizeram presentes, 
como foi o caso de Como, Cagliari, Palermo, entre outras. 
Pena! Chegou gente de Roma, Veneza, Bordighera, Rimini, 
Bari, Lucca, Pisa, etc. O Dr. Leonardo Campagnaro, de Sal-
zano (Veneza), ocupou a manhã. Usa a babosa, com bons 
efeitos. Efetuou bonitas experiências e importantes estudos. 
A Dra. Ilde Picioli discorreu sobre a babosa como planta 
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medicinal. Por causa de suas virtudes botânicas, usa-se, atra-
vés dos tempos, até nossos dias. Fez colocações precisas. 

A convenção prosseguiu após o almoço, dada a ausên-
cia de relatores, com uma mesa redonda, onde Frei Romano 
Zago, a vedete do congresso, passou por exaustiva sabatina. A 
convenção encerrou-se às 17h, com as delegações partindo 
em chorada despedida, com fotos, para perpetuar o fato na 
memória do tempo. 

A próxima convenção, em princípio, ficou marcada 
para 18 de julho do próximo ano, 1998. 

Pessoalmente, achei muito fraca a convenção, ou seja, 
esperava bem mais. Acho que faltou organização, talvez em-
penho em certas delegações, as quais apresentaram desculpas 
pouco convincentes, a meu juízo. Creio, também, que Antô-
nia, apesar de suas inegáveis qualidades de organização, 
pecou por absorver demais as responsabilidades ao redor de 
si. 

 
12.05. A gráfica, Tipografia Stella, prometeu chamar-

me ao telefone quando tiver prontas as primeiras 50 páginas 
da tradução que mandou fazer numa empresa especializada. 
Quando será? Quanto antes, melhor! Vamos lá, gente! O 
tempo voa! Será que em 18 dias o livro ficará impresso? Te-
nho mil dúvidas, no ritmo em que está andando o trabalho... 
Veremos! Ver para crer! Tomara que dê certo! Gostaria de 
levar alguns exemplares da tradução para o Brasil. Dará? 

Chegou Antônia, com Sérgio e Giancarlo, de Roma. 
Tarde braba! Menos mal que chegou o primeiro telefonema 
procedente do Brasil. Gratificante. Obrigado, Maria de Lima 
Klein. Breviário em dia. 

 
13.05. Manhã folgada! Como as folhas da tradução não 

chegam... 
A cópia das primeiras páginas da tradução foram pro-

metidas para sábado. Já é terça-feira... e nada! Até parece 
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Brasil! As diferenças entre primeiro e terceiro mundo nem 
sempre são definidas geograficamente... 

Giancarlo Nera, um papudo de Roma, demonstrou seu 
total entusiasmo e adesão à babosa. Papeamos a tarde (até 
pelas 17h) toda, com Matteo, Antônia e Guido (Maria, sem-
pre prudente, calada), trocando ideias sobre a associação a 
ser criada. Não há clareza sobre os objetivos. A preocupação 
maior, vejo nas entrelinhas, é tirar proveito financeiro, usan-
do meu nome e sem a mínima no que diz respeito a algum 
possível retorno... 

Surpreendente é Giancarlo Bruschini, também de Ro-
ma, ouvido ao telefone. Realizou pesquisas. Resultado: 1. A 
babosa, quando em flor, não apresenta grandes propriedades 
medicinais. 2. Quanto menos água, melhor. Coincide com a 
pesquisa feita em Israel. 

 
14.05. Esquentou. Há sinais de chuva. Dormi uma 

noite ininterrupta. 
A promessa, feita ontem, pelo proprietário da tipogra-

fia, é que nas primeiras horas da tarde teremos impressas algumas 
páginas da tradução. Aleluia! 

Às 20h30min, messa di rinnovamento em Grancona. An-
tônia tomou chá de sumiço após a liturgia da palavra. Seu 
telefone chamava, mas era a secretária eletrônica quem aten-
dia. Com outras, palavras, mais um dia que se foi, sem saber 
notícias das famosas folhas impressas! Como se pode dormir 
com um barulho desses?!... 

 
15.05. Pelas 09h, Antônia fez-se viva. Afirmou que a 

tal de empresa entregará a tradução até 15 de julho. Pelo 
amor de Deus, mas isso é quinto mundo! E cadê as folhas, 
talvez 50, prometidas para sábado? Não! Estão brincando 
com este estrangeiro... 

Por minha iniciativa, contatei Franco Holzer, jornalis-
ta, o mesmo que me visitou no Brasil. Gentilíssimo, colocou-
se à minha disposição a partir de segunda-feira, dia 19, após 
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o almoço, ficando às minhas ordens, até terminar o trabalho, 
mesmo que necessite do restante da semana. Afirmou, po-
rém, que, em dois ou três dias, deixa pelada a coruja... 

Antônia voltou a ligar pelas 11h. Comunicou-se com a 
empresa e obteve como resposta: 

- Já traduziram algumas páginas, selecionando os ter-
mos médicos que não conseguiram traduzir, e querem Frei 
Romano Zago ao lado da secretária e seu computador para 
caminhar mais depressa... 

Será que a máquina começa a engrenar? Antônia quer 
me levar a Vicenza, a sede da empresa, para iniciar tal pro-
posta de trabalho. Façamos a experiência. Vamos ver. 

Se conseguir adiantar o serviço hoje, amanhã e sábado 
terei toda a vantagem para, segunda-feira à tarde, imprimir à 
maquina todo o vapor, ao lado de Franco Holzer. Se assim 
acontecer, ao menos deixarei em disquete a tradução, já que 
o livro impresso... estamos remando contra a maré. Darei 
tudo de mim, porém, para ter o livro impresso até o dia 30 
do corrente. 

 
16.05. Conferência, às 20h30min, em Bonavigo, se-

guindo-se o jantar por lá. Às 08h45min, encontrava-me à 
entrada do Interlínguas, em pleno centro de Vicenza, levado 
pelo Golf do Fausto. Às 09h, a Sra. Bianca movimentava seu 
IBW. Quando eram 12h, tínhamos traduzido 10 páginas, 
produção considerada bem boa. 

Como a filha de Bianca, 10 anos, está febril, a mãe 
houve por bem suspender o trabalho e acudi-la, assumindo 
sua responsabilidade. Menos mal para mim! Com isso, voltei 
para a casa de Guido, almocei arroz e me coloquei na hori-
zontal. Toquei o breviário todo, bem como o terço. Hoje, 
após a palestra, que disposição haverá? 

Ficou estabelecido, com Bianca, que amanhã, sábado, 
retomaremos os trabalhos às 09h. Enquanto, porém, super-
visiona a filha de cima, aproveitará para adiantar o serviço. 
Combinado! 
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Às 18h45min, deslocamento para Bonavigo, local da 
palestra, jantar e muita euforia. 

 
17.05. Às 09h, retomada dos trabalhos em pleno cen-

tro de Vicenza. Bianca, apesar da febre da menina, trabalhou 
forte: traduzimos 15 páginas. 

Hoje de manhã comecei a ter confiança no trabalho de 
tradução. Terça ou quarta-feira, espero, a coruja está pelada! 

Trabalhamos até às 13h, sem interrupção completando 
10 páginas. Bianca me deu feriado segunda-feira. Telefonar-
me-á quando da retomada do trabalho. 

Às 20h30min, missa em Almizano. Bonita a missa! 
Como o pároco estivesse entretido com a procissão, fiquei 
absoluto com o grupo de 30 pessoas. Celebrou-se a vigília 
com umas dez leituras, sobretudo, na primeira parte, antes 
das leituras da liturgia da missa, todas (umas cinco) tiradas 
do A. T. Após a missa, ágape de confraternização. Esquece-
ram o vinho! Imagine, para os italianos, ágape sem vinho! 
Para variar, fui dormir à 01h da madrugada. 

 
18.05. Domingo reservado às visitas procedentes, du-

as, de Sarego, duas de Bonavigo, uma de Turim, uma de 
Grancona. Cada caso é um caso. 

 
19.05. Estou livre da tradução, mas a equipe imprime 

alta velocidade ao trabalho. 
Antônia havia planejado que passasse o dia em sua ca-

sa. Mandaria o Sérgio me buscar pela manhã. Não foram 
germânicos no horário, mas brasileiríssimos... Somente às 
13h30min Antônia passa para me apanhar. Enquanto o tal 
de Sérgio não aparecia, ocupei-me traduzindo as pequenas 
mensagens que ocuparão a parte da página que ficará em 
branco. 

À tarde, na casa de Antônia, abstraindo da confusão 
criada por ela com os filhos, fui colocando meus pontos de 
vista sobre o livro. 
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1. Título do livro: DI CANCRO SI PUÒ GUARIRE! 
2. Fotos: Antônia propõe dez. E coloridas. 
3. Quem assina como tradutor(a)? Minha proposta é 

Interlínguas, como responsável geral, podendo constar o 
nome de Bianca como tradutora e o de Mônica como reviso-
ra. 

4. Com a visita realizada à Tipografia Stella, para mim 
ficou claro que devemos voltar-nos para Pádua. A Stella? O 
diretor foi honesto: com a sua estrutura, precisa de, no mí-
nimo, uma semana. A mim interessaria já levar alguns 
exemplares da tradução para o Brasil. 

5. Como e quem efetuará o pagamento? Pensei que o 
dinheiro pudesse causar impasse, mas parece que me enga-
nei. Jantei peixe assado na casa de Adriana e família. 

 
20.05. 1°. Telefonei a Pádua, Franco. No Seminário 

Maior acontecerá a conferência, sexta-feira. 
2°. Desejo meu, de Guido, de Maria e de Antônia é de 

ver para crer na promessa de a empresa nos entregar o livro 
impresso em dois ou três dias! Bota peito nisso! Iremos a 
Pádua, às 15h, para um encontro com o dono da Editora e 
Tipografia. Vamos avaliar a qualidade do material que em-
prega, as formas de pagamento e a data da entrega da obra 
pronta. Numa palavra, vamos ver se o homem tem café no 
bule. 

3°. Telefonei a Interlínguas. O trabalho fica pronto 
amanhã naquilo que chamam de tradução grossa. Sexta farão a 
entrega da tradução de Bianca e a revisão de Mônica, traba-
lho final. Ficaram de me mandar (ou buscar) a primeira 
remessa de páginas. Vão telefonar. 

4°. A diretora da Interlínguas achou simpática a ideia 
de que constasse no livro o nome de sua empresa e, eventu-
almente, dos profissionais que trabalharam. Até agradeceu 
nossa gentileza. 

À noite, na casa de Adriana, comi peixe e beberiquei 
bons vinhos. Mas o ponto alto foi a companhia: dois casais, 
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de Trento: Guglielmo Rizzi e Gabriela, mais Marcelo Patrese 
e sua jovem esposa, filha de Gugliemo e Gabriela. Conversa 
de alto nível. Se forem verdadeiras as informações colhidas, 
a receita de babosa, mel e deslilado vai provocar muito baru-
lho sobre a face da terra... 

 
21.05. Pelo que posso antever, dia de relativa folga. À 

tarde, na casa de Antônia, estabeleço contatos com Interlín-
guas. À noite, messa di rinnovamento, em Grancona. 

Ontem, em Pádua, com Antônia e Guido, alinhava-
mos o livro. Se os disquetes entrarem até sexta-feira, o livro 
sai antes de minha partida. Ontem, praticamente, montamos 
capa e contracapa, além do serviço fotográfico: 12 fotos co-
loridas. 

Antônia desabafa ou ameaça: Se não perceber entra-
das, larga todo o trabalho que envolve Frei Romano Zago. 
Diz-se prejudicada em seu trabalho e família. Acredito pia-
mente. 

Guido, Maria e Antônia, pelas 16h, sentaram para 
acertar as pontas no que se refere à Associazone Amici Aloe P. 
Romano Zago. Há tempo que se estranham. No fundo, confli-
tam-se voluntariado X salário. Eis o que os divide. Todos se 
ressentem quando se trata de abrir o cofre. Nenhum dos 
envolvidos possui grande fortuna. E não se descarta a ambi-
ção de tornar-se rico. 

 
22.05. Depois de atualizar as orações, ocupei-me re-

lendo a tradução das mensagens que constarão nas páginas 
que ficariam em branco. 

À noite, pizza de confraternização com os jovens que 
orientaram o trânsito na noite da conferência em Vó di 
Brêndola. A pizza realizou-se no Restaurante Casa Mia. Noi-
tada de triunfo devem-se, sobretudo, à presença de quatro 
crianças beneficiadas pela receita de babosa, mel e destilado. 
Quanto à pizza? Bem. Sempre naquele exagero no comer e 
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no beber aqui na Itália. Gostosa, mas as nossas pizzas brasi-
leiras não devem muito à que comi ontem... 

 
23.05. Às 21h, conferência no Seminário Maior de Pá-

dua. Levei os disquetes da tradução. Franco fez-se motorista. 
Na palestra, a presença de Don Marcelo, entusiasta do clore-
to de magnésio. 

Saí, pela manhã, com Franco, em direção de Pádua, 
com o objetivo de dar uma espiadinha na capa e nas fotos da 
futura tradução. 

Segundo o dono da tipografia, Paulo de Lucca, o tra-
balho realizado na Interlínguas, na parte técnica, deixa a 
desejar. Isso ameaça o atraso na entrega do livro. Sempre 
tem que haver um corno fincado! Mas vamos lutar, sem per-
da de tempo. Se puder levar, ao menos, a capa do livro e sair 
bem feita, já poderei me dar por satisfeito. 

 
24.05. Viagem a Finale, Ligúria, com Guido. Saímos, 

de Lonigo, às 06h30min, tomando a direção de Gênova, 
atravessando a Lombardia. Chegamos a Finale Ligure às 
10h30min. Como dormira pouco e mal na noite anterior, 
estava podre. Descansei uma hora, o suficiente para me re-
compor. Almoço. Fomos alvo de todas as homenagens. À 
tarde, saímos à caça de babosa. Achamos em abundância. 
Fizemos colheita nos pontos mais estratégicos. Arrecadamos 
o suficiente para poder voltar satisfeitos. Dormimos cedo. 
Finalmente uma noite para não botar defeito. 

Renzo, Ernestina, Pierângela e Guido são incríveis. 
Conhecemos, ainda, Clara e Lucas. 

 
25.05. Às 07h30min, celebrei na igreja dos capuchi-

nhos. Muito cumprimentado pelo que faço. Carregamos o 
carro. Benzi a casa, a empresa. Almoço. 

Às 14h30min, subimos ao Santuário del Todocco (mãe 
de Deus, em grego). Incríveis as Irmãs. Gentilíssimos Dr. 
Enrico e Dra. Piera Matilde Negro. 
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Empreendemos a viagem de regresso quando eram 
23h, carregados de mudas de babosa; dispensável dizer que 
cansados, mas valeu! Cruzamos pelas Províncias de Cúneo, 
Asti, Alessandria, na região de Piemonte, além das Provín-
cias que compõem a Lombardia e o Vêneto. 

 
26.05. Ideal: passar segunda e terça na tipografia, em 

Pádua, para empurrar o trabalho. 
Sendo impossível o ideal, às 10h, empreguei os 10 mi-

lhões de liras no Banco Popular de Vicenza. Às 14h, reunião, 
em Bologna, com o pessoal de Lucca. 

A reunião em Bologna foi excelente. Pude pôr os pin-
gos nos is. O pessoal, principalmente Antônia, sonha alto, 
mas não tem os pés no chão. Cadê o realismo? É como que-
rer voar com avião sem combustível. A associação, que se 
quer fundar, ou recebe boa base econômica ou fecha a bo-
dega no dia seguinte. 

Outra ilusão é o livro. O pessoal (sempre Antônia) 
pensa que o livro vai resolver todos os problemas financei-
ros. Vai dar uns 150 milhões de liras. E daí? O que se pode 
fazer com tão pouco dinheiro? Nova edição? Sim, mas tam-
bém não fica resolvido o problema. Deve-se pensar em 
buscar outra(s) base(s), por exemplo, multiplicar, aos milha-
res, as associações. Com as contribuições dos sócios e dos 
eventuais beneficiados, acumular patrimônio que ofereça o 
respaldo econômico à entidade. Outras sugestões são bem-
vindas. 

Tenho bancado o durão com a Antônia, respondendo 
ríspido, derrubando todas as suas maneiras de argumentar. 
O pessoal percebeu. E devia perceber. 

Às 20h, estávamos de volta, em Lonigo, na casa dos 
Fraccaro. Viajei a Bologna, com Fausto ao volante, Guido, 
Antônia e Sérgio. 
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27.05. Conferi, na agência, minha passagem de volta 
ao Brasil. Tudo OK. Almocei com os frades, no Convento 
São Daniel. Às 14h, debrucei-me sobre o rascunho do livro. 

Às 20h, saí com Antônia, rumo a Vicenza, onde, na sa-
la da Paróquia Santo Antônio, dos ferroviários, começaria, às 
21h, a palestra para, talvez, 100 pessoas. Muitas testemunhas 
de curas ou benefícios obtidos com a aplicação da babosa. 

O fato que maior atenção chamou foi a presença de 
casal procedente de Siracusa, Sicília, com filho de 17 anos, 
portador de câncer no cérebro, já operado e fazendo quimio-
terapia, mas sem oferecer esperança da parte dos médicos 
que o tratam. O casal cobriu a distância em trem. O que po-
deria garantir a mais do que alguma esperança?! Bem quisera 
dar mais!... 

Antônia colocou uma caixa à saída da sala. Recolhe-
ram-se £ 565.000,00. Voltei a Lonigo à meia-noite. 

Don Giuseppe, se curar, prometeu fazer furores, aju-
dando na solução (sic!) dos problemas sociais do Brasil. 
Dona Luciana prometeu enviar roupas para os meninos de 
rua no Brasil. Pediu-me o endereço. 

Antônia, aproveitando que estava em Vicenza, pagou a 
tradução: £ 3.772.000,00. Compromisso liquidado! 

 
28.05. Às 07h já me encontrava queimando pestanas 

em cima da primeira prova do livro. 
Às 10h, visita de Liliane e Rita, procedentes de Como. 

Saíram esperançosas. Cada uma deixou-me £ 100.000,00. 
Após o almoço, retomei a correção, aproveitando a 

fresca da tarde. O trabalho rendeu, tanto isso é verdade que 
às 16h estava pelada a coruja, isto é, revisara toda a tradução. 

Impressão que ficou, após a leitura do texto: o original 
não foi traído, antes, ficou respeitado o conteúdo. Ouso 
afirmar que ficou bom, se levados em conta os contratem-
pos e os impasses, sem falar nos dissabores... Numa palavra, 
não passarei vergonha, com tal livro, na Itália. 
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Às 20h, messa di rinnovamento, em Grancona. Para mim, 
pessoalmente, teve sabor de ação de graças, claro. Espero 
que a hora de Antônia tenha 60 minutos, não mais. Pois teve 
mais, como sói acontecer entre os carismáticos. 

Grandes despedidas da parte de pessoas que frequen-
taram a missa, às quartas-feiras. Desejam que eu volte, ao 
menos, uma vez por ano... 

Recebi o fax das tradutoras, com o texto sobre Frei 
Bernardo. Servirá amanhã no conjunto do livro. Apaguei a 
luz às 23h. 

 
29.05. Pela manhã, no Rover vermelho de Antônia, vi-

ajo a Pádua, a fim de entregar os originais e que se proceda a 
edição de seis mil exemplares. Com Franco, observarei as 
correções e providenciarei os acréscimos diante do compu-
tador. 

Em poucos mais de meia hora deixamos tudo nos 
trinques no que diz respeito às correções e à disposição do 
texto. Agora o trabalho é da tipografia da Adle Edizioni, Via 
Giovanni Michelotti, 24, 35.136 – Padova – Italia. 

No mesmo Rover de Antônia, dirigi-me a Saccolongo, 
onde, finalmente, conheci, ao vivo e a cores, Pe. Frei Gian-
pietro, guardião na casa dos idosos e doentes aí mantida pela 
Província de Pádua. Muito solícito. Ofereceu-me para ficar 
até um mês no Convento e tratar os doentes com babosa. 
Falando em babosa, preparei duas doses e uma confecção 
para Frei Daniel, com chagas de decúbito. Sofre, também 
dores nas pernas, já que lhe falta a circulação. 

Na volta, passando numa loja, colaborei com Antônia 
em £ 100.000,00 para que Matteo tivesse uma bicicleta nova, 
bicicleta que teve o custo de £ 250.000,00. 

À noite, o dono dum viveiro de mudas, que também 
fornece babosa, presenteou-me com um milhão de liras itali-
anas, pela graça de poder ver o santo. 
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No final daquela noite, vimos, na TV, o Vicenza sa-
grar-se campeão da Copa Itália, batendo o Nápoli, na 
prorrogação, por 3 X 0. Vitória justa e merecida. 

 
30.05. Pela manhã chega Clara, filha de Adriana e a 

famosa Rosita, para se despedirem. 
Preparar as malas é uma upa! Não vai faltar lugar. 
De manhã, busquei dólares no Banco e fiz algumas 

compras no comércio de Lonigo, frescurinhas. Terço e bre-
viário fica bem persolvê-los no vôo. E assim aconteceu. 

Ontem à noite, Simão jantou com a família: Mirabile 
dictu! Viagem de regresso ao Brasil. Embarque às 20h05min, 
saindo de Verona para Roma. Lá me esperariam os dois Gi-
ancarlos. 

À tarde, despedida de Albino e Giovanna Dall’Occa, 
nos arredores de Verona. 

Os dois Giancarlos não se fizeram vivos no Fiumici-
no, conforme anunciara Antônia. 

O 747 da Alitalia – Porto Cervo – com 628 passageiros e 
14 tripulantes a bordo, falava exclusivamente português: 
Brasileiros e mais brasileiros! 

Chegamos ao Rio na manhã de 31 de maio, com chu-
va. Embarque para São Paulo, às 08h. Às 11h45min, vôo 
para Porto Alegre, aterrissando, às 14h, no Aeroporto Inter-
nacional Salgado Filho. Ninguém me esperava no aeroporto. 
Tomei um táxi e pedi para desembarcar à Av. Maria Josefa 
da Fontoura, 250 – Bairro Sarandi – onde mora a mana Me-
lita. Frei Aloísio, depois de telefonema, recambiou-me para a 
Av. Juca Batista, 330. Enfim, encontrava-me em casa! 

 
01.06. Em Comunidade, abrimos um Chivas Regal. Par-

ti, em cubos, a linguiça italiana. O pessoal adorou. Frei Udo, 
alemão, grudou-se nos cubinhos. Interessava-lhe saber don-
de procedia o produto, sem perder tempo. 
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02.06. Adle Edizioni comunica que começaram a im-
primir o livro. Viva! 

 
03.06. Telefonema de Pretória, África do Sul. Apliquei 

U$ 11.500,00. 
 
05.06. Meti-me a rabiscar algo sobre a última viagem à 

Itália. 
 
08.06. Entreguei a Zilah Ribeiro, Teresa Correa, Maria 

Santinha, Maria Klein e Maria Kircher Jesus e Maria trazidos 
da Itália. Comi copa e queijo parmegiano reggiano trazidos 
do Exterior. 

 
09.06. Acrescentei algumas linhas a meu artiguinho 

sobre a viagem à Itália para nosso Boletim. Com isso, o es-
paço de duas páginas ficou lotadinho. 

 
10.06. Com o apoio de Frei Pedro Scheibel e Frei Lino 

Hochscheidt, enfermeiros, aconselhei ao Frei Bernardo que 
trate sua ferida com urina. 

 
11.06. Consegui convencer Frei Bernardo a que apli-

que sua urina no pé ferido, há oito meses, ferida aberta! 
Garanti-lhe que, dentro de uma, duas semanas, no máximo, 
a ferida deverá estar fechada. Precisou de 24h para absorver 
os argumentos e aplicar o líquido dourado. O importante é que 
começou o tratamento. 

 
12.06. Ao telefone, Antônia afirma que Di Cancro Si 

Può Guarire! está em sua casa. Beleza! 
Frei Bernardo apresentou o pé como troféu de guerra: 

saiu muita sujeira da ferida e a pele ficou tenra. E isso no 
primeiro dia de tratamento!... 
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17.06. Enviei Câncer Tem Cura! para tia Antonina, Her-
val d’Oeste, SC, para Teresinha Xavier da Silva, São Caetano 
do Sul, SP e três exemplares para Hildegard Bromberg 
Richter, Caixa Postal 11363 – 05422-970 – São Paulo - SP. 

 
18.06. Conversei, com Frei Hilário Battisti, ao telefo-

ne. Consegui, por sugestão minha, economizar dinheiro e 
terreno, a partir do projeto Meninos Filhos da Luz. Talvez com 
R$ 15 a 20.000,00 se consiga erguer o prédio... 

 
19.06. Levaram Frei André Grings ao hospital. Frei 

André só regride em seu estado de saúde. Deveria tomar 
babosa e cloreto de magnésio sem interrupção. Mas aqui 
tudo vai lento e ao deus-dará. Haja vista o exemplo de Frei 
Bernardo. Torceu o nariz quando lhe propus o tratamento 
com urina. Aplicou-se ao tratamento por três ou quatro dias. 
Depois o interrompeu por conta, aplicando chá contra dia-
betes na ferida. Que seja feliz com o seu tratamento. 

 
20.06. Recebi, de Hildegard Bromberg Richter, AIDS 

– Invenção de Uma Doença, livro organizado por ela, além da 
Radiestesia e Saúde, de Káthe Bachler. 

Hoje despachei mais 14 exemplares do livro. 
 
23.06. Revi a ferida de Frei Bernardo. Seu estado me-

lhorou. 
Dois telefonemas de Milão, Itália. Ambos casos de 

câncer de fígado e em mulher, já de certa idade. Aliás, falan-
do em telefonemas, hoje foi aquela cascata. 

 
24.06. Terminei a leitura de AIDS – Invenção de Uma 

Doença. Incrível a invenção da doença e do AZT, um veneno 
mortal! 

Telefonemas de Foggia e Milão. Visita do médico Dr. 
Filomena Borges, radicado em Porto Alegre, com câncer nas 
cordas vocais. Mora no bairro Três Figueiras. 



333 Frei Romano Zago, OFM 

 
25.06. Palestra, às 14h30min, em São Leopoldo, para 

grupo de senhoras, à Rua São Caetano, 160, sob a responsa-
bilidade de Maria de Lourdes, fone 592-9379. Levei trinta 
livros. Vendi treze. Presentes umas 50 pessoas, muito aten-
tas. Maria de Lourdes reserva a data de 13 de agosto com 
nova palestra, para pessoas que não puderam se fazer pre-
sentes hoje. 

Comprei Suplementos Nutricionais e Produtos Naturais, do 
Dr. Márcio Bontempo, por causa, sobretudo, de um resumo 
do autor sobre as plantas e suas possíveis curas. Conviria 
incluir tal síntese em Câncer Tem Cura!, no capítulo onde falo 
das minhas curas e as citadas por A Cura Silenciosa. 

 
26.06. Telefonou Irineu Bernardi. Produz uns 50 fras-

cos de babosa, mel e destilado por mês. Cada frasco reserva 
U$ 2,00 para as obras de Frei Romano Zago. 

Entreguei Amaroli ao Sr. Lídio, da Vozes. Quem sabe 
seja traduzido para o português pela Editora... A Vozes me 
entregou um cheque R$ 210,00 pelos 30 livros pedidos em 
16 de maio. 

Telefonou Dona Ivone, curada de câncer de pulmão. 
Feliz da vida! E não é para menos... 

 
28.06. Palestra em Lagoa dos Três Cantos, das 09 às 

11h, na capela, com a presença de umas 100 pessoas. Vendi 
38 livros. 

 
29.06. Da Hildegard Richter, de São Paulo, encomen-

dou 100 exemplares de Câncer Tem Cura!. Hoje foram 
despachados sete pacotes do livro. Beleza! Falando em li-
vros, meu estoque não passa de 100 exemplares dos três mil 
impressos da 1ª edição. A tradução italiana ainda não chegou 
pelo correio... 
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01.07. Despachei livros. Dez para Frei Olimar Kehr-
wald, MS, e cinco para Frei Raul Ribeiro de Mello, MG. 

 
03.07. À noite, pelas 21h, recebi notícia que alguns 

exemplares da tradução italiana de Câncer Tem Cura! encon-
tram-se à minha disposição, à Rua Garibáldi, 1117, Apto. 
703. A remessa chegou através da irmã de Dona Marina, 
procedente da Itália, com parentes em Serafina Correa. 
Obrigado pelo favor. E a Sra. Antônia? Está muito mudada! 
Será que vai negar fogo de vez?! 

 
04.07. Palestra em São Pedro da Serra. Contatos com 

Hildegard, (51) 638-1087. Umas 300 pessoas presentes. 
Vendi 48 livros. Trouxe bela cesta de produtos coloniais. 
Cheguei em casa de madrugada. 

Trouxe bonitas fotos de babosa batidas pelo pessoal 
de São Pedro da Serra. Lindas fotografias! 

 
07.07. Continua a leitura de correção de Di Cancro Si 

Può Guarire! Já devorei 46 páginas. Poucos erros. Enviei, 
através do Frei Harri, um exemplar da tradução, ao Sr. Lídio. 
Depois de manuseá-lo, faço-o chegar à matriz, em Petrópo-
lis, RJ, pelo malote da empresa. 

 
09.07. À tarde, fiz levantamento para nova edição de 

Câncer Tem Cura!, na Evangraf. O Sr. Egídio sentiu-se reali-
zado com o sucesso do livro. Mais feliz da vida está com a 
cura da esposa. Tiramos essa mulher do lixo! Fiquei contente 
ao ouvir do marido que tivera parte no processo. 

Trouxe disquete, foto da capa, tudo a que tinha direito 
na edição. A secretária disse ter recebido telefonemas de 
todo o Brasil. Se optar por nova edição, no prazo de 30 dias, 
pode entregar o livro pronto. Quanto ao pagamento, combi-
na-se. 
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10.07. Falei com Frei Hilário Battisti sobre o projeto 
Meninos da Luz, já bem adiantado. Frei Hilário, honestamen-
te, comunica que não precisa mais de dinheiro grosso, já que 
o segundo andar não pode sair. Os fundamentos não foram 
previstos para suportar um segundo piso. Com isso conge-
lou-se o dinheiro dos direitos autorais... 

 
12.07. Recebi 56 exemplares de Di Cancro Si Può Gua-

rire!, enviados por Antônia. Atrasadinha! 
Posso conferir o Caderno Vida, nas páginas centrais de 

Zero Hora de hoje, 12.07.’97. São as experiências com o tra-
tamento de aidéticos no Hospital de Clínicas, à base de 
babosa. Como anda? O que se faz? Como se aplica? 

 
14.07. Terminei a leitura de Di Cancro Si Pùo Guarire! 

Apurei poucos erros. A segunda edição italiana, se houver, 
poderá sair mais perfeita. 

 
16.07. À noite, em Nova Bréscia, palestra para alunos 

do 2° grau. Foram 150 jovens. Entretive-os das 19 às 21h. 
 
17.07. A partir das 09h, palestra para 130 líderes de 

Comunidades da Paróquia de Nova Bréscia. Vendi 36 livros. 
 
18.07. Revejo a primeira edição de Câncer Tem Cura!, 

projetando uma possível segunda edição. 
 
20.07. Telefonema de Guido Fraccaro garante que a 

venda de Di Cancro Si Può Guarire! vai bem. 
 
21.07. O Sr. Lídio, da Editora Vozes, promete respon-

der, ainda na semana corrente, sobre o orçamento da sua 
empresa, uma vez que lhe passei os dados da Evangraf. 

 
22.07. Despachei mais dez livros para São Pedro da 

Serra, e dez para Campinas, SP. Disponho de apenas 36 



336 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

exemplares dos três mil impressos de Câncer Tem Cura! Saiu 
bem! 

 
23.07. Com dez exemplares para a Rua Maestro Men-

danha, Porto Alegre, cinco para São Paulo e quinze para 
Nova Brésca, acabou-se o estoque das três mil cópias. 

 
24.07. Lídio, da Vozes, telefonou. Chegamos ao se-

guinte acordo. Quatro mil exemplares. Dentro do mês de 
agosto farão a entrega a domicílio. 

 
25.07. Vou apurando a leitura e correção de Câncer Tem 

Cura! Preciso deixá-lo na ponta dos cascos para entregá-lo ao 
Lídio no início da próxima semana. 

 
29.07. Encontro com o Sr. Lídio, da Vozes. Tudo 

acertado. Entregou o contrato. Li. Assinei. 
 
30.07. A notícia mais maluca sobre a babosa vem de 

Giancarlo, de Roma. Contou, ao telefone, que o Dr. Dario 
Ayala, de Como, assistia jovem paciente com 25 metástases, 
a partir do pulmão, candidato certo para o cemitério. Diante 
do trágico prognóstico, como para animá-lo, disse ao pai que 
na babosa existe o princípio ativo contra o câncer... O de-
sesperado pai, ante a única tábua-de-salvação para o filho, 
tracou-lhe vinte (!) colheres de babosa por dia! No final de 40 
dias, o Dr. Ayala examina o paciente: das 25 metástases não 
sobrara uma para contar a história... E depois há gente que 
continua propalando que babosa é planta tóxica! Se o fosse, 
uma dose cavalar do gênero (20 colheres), por dia, deveria 
ter envenenado o garotão!... 

 
31.07. Pelas 10h, telefona o Sr. João Ferreira, pai de 

Cléber, o garoto acometido de enorme tumor no cérebro. 
Cléber, aos 10 meses, ficara paralisado por 60 dias, sem po-
der mover um dedo, tanto isso é verdade que, 
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impossibilitado de mamar, a mãe secou o leite. Os médicos 
receitaram-lhe 15 tipos de medicamentos. Um dia, há dois 
meses, a mãe, aos prantos, me implorava que a ajudasse a 
salvar a vida do filho. Claro, babosa nele! A meu conselho, 
começou com uma colherinha das de café, aumentando gra-
dativamente a duas. Uns quinze dias depois, telefona o pai, 
na época, fone 225-5772. Afirmou que o Cléber recuperou 
os movimentos. Alimenta-se. Mais. Aquela laranja maligna, na 
cabeça, reduzira-se ao nível do resto da cabeça. Os médicos 
que tratam do Cléber são o Dr. Jorge Bizzi e o Dr. Francis-
co, ambos lotados no Hospital Santo Antônio, da criança. 
Hoje, dizia-me o pai, Cléber mama 600 ml de leite misturado 
à farinha de trigo. Aumenta de 100 a 200 gramas no peso, ao 
mês. Acaba de completar um aninho. Vem reagindo muito 
bem. Os pais, por conta, diante dos efeitos de babosa, mel e 
destilado, suspenderam todos os 15 remédios químicos, me-
nos gardenal, mas servindo-lhe 1/3 parte da quantidade 
receitada pelos médicos. Dentro de uma semana, novos 
exames, junto aos mesmos profissionais de saúde. 

 
04.08. Entreguei R$ 3.660,00 à Vozes, com as corre-

ções feitas num exemplar do livro da primeira edição (erros 
tipográficos, mais alguns apêndices que serão incluídos na 
nova edição). 

Através de Frei Plácido Robaert, envio Di Cancro Si 
Può Guarire! ao Pe. Frei Ignácio Peña, à minha amiga Miriam 
Viterbi, hebreia, e à não menos amiga árabe, Hanna, da Vª 
Estação. Boa viagem! 

 
08.08. Recebi, de Mary, da Bahia, A Tarde, de Salvador, 

por causa de artigo em que narra a cura através de babosa, 
mel e destilado. 

 
12.08. Sob a responsabilidade do Sindicato dos Traba-

lhadores Rurais, filiados à CUT, Nailde Valandro, fone 261-
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1370, às 14h, palestra para umas 300 pessoas, em Farroupi-
lha. 

 
13.08. Às 14h, em São Leopoldo, na Biblioteca muni-

cipal, palestra sobre a receita de babosa, mel e destilado. 
Maria de Lourdes, ao telefone 592-9372, coordena os traba-
lhos. Auditório para 300 pessoas, lotado. Duas horas de 
palestra. Não recebi um centavo, nem para pagar a passagem 
de ônibus. Com outras palavras, pago para trabalhar... Não é 
a primeira vez. 

 
14.08. Comecei a ler Ebreo Fratello Nostro, livro simpá-

tico aos judeus. 
 
16.08. Palestra em Pelotas, das 14 às 17h, no Auditório 

da Universidade Católica, ao lado do Professor de Biologia 
Eugênio Antunes. Como não tivesse mais Câncer Tem Cura!, 
deixei um exemplar da tradução italiana. O convite para tal 
palestra veio da Sra. Antônia, tel. (53) 225-3536. 

Envio Di Cancro Si Può Guarire!, através de Frei Mauro 
Brancher, ao Frei Justo, à Irmã Nunziatina e ao Frei Vitório 
Bosello, em Belém, Israel. 

 
21.08. Das 13 às 16h30min, palestra, em Três Cachoei-

ras, a convite do Pe. Adalberto e da Rafinha, animadora do 
grupo de mulheres chamado Bruxinhas de Deus. 

 
23.08. Excepcionalmente, pela manhã empunhei o te-

lefone, largando-o depois das dez. Terrível tal aparelho! 
Ajuda, mas... cansa! 

 
26.08. Às 14h30min, palestra para a Pastoral da Saúde 

da área Sul Praia I e II, na Paróquia São José, da Vila Nova, 
Porto Alegre. 
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28.08. Li Aprendendo a Respeitar a Vida. Fala fortíssimo 
contra experiências em animais. 

 
08.09. Frei Orestes Serra trouxe a Sra. sua mãe que es-

tá com câncer. Será operada da tiróide. E já. Lamentei não 
haver tempo para aplicar-lhe a receita. Talvez a babosa pu-
desse evitar a cirurgia. 

 
10.09. Terminei a capa da segunda edição de Câncer 

Tem Cura! Sugeri que o título fosse levantado em três centí-
metros, a fim de não prejudicar a foto da planta. 

Pela manhã, redigi algumas observações com que co-
mentar a entrevista do Dr. Gilberto Schwartzmann em Zero 
Hora. Depois de pronto, decidi não incluir nesta 2ª edição, 
para não atrasar ainda mais os trabalhos. E por falar em tra-
balho, a promessa da Vozes de publicar Câncer Tem Cura! 
ficou adiada para os dias 15 a 20 do corrente. 

 
13.09. Acordei com telefonema de Bari. Em seguida, 

de Lucca. 
 
15.09. Entrei, a partir de hoje, em compasso de espera 

para ver se a Vozes cumpre a promessa e entrega Câncer Tem 
Cura! na data marcada. 

 
19.09. Vôo a São Paulo. Palestras em Presidente Pru-

dente e Álvares Machado, coordenação de Antônio 
Rodrigues Carvalho, fone (018) 273-1321 – Ramal 222. A 
palestra, em Álvares Machado, aconteceu às 20h, na igreja. 
Igreja lotada. Disseram-me que há lugar para 400 pessoas 
sentadas naquela igreja. 

 
20.09. A palestra ficou marcada para a Paróquia São 

Francisco de Assis, na periferia de Presidente Prudente, às 
15h. Falei até 18h. Talvez 400 pessoas, apesar do toró 
d’água. 
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Às 20h, palestra em Taciba. A chuva impediu a chega-
da de mais povo. Mesmo assim houve umas 100 pessoas. 

 
21.09. Das 08 às 11h, palestra em Regente Feijó, no 

salão paroquial. 
Às 17h, saímos, de Presidente Prudente, Dr. Márcio e 

eu, rumo a Londrina, onde tomei o avião, chegando às 
22h30min na capital gaúcha. 

 
22.09. À tarde, visita a Vozes, à Rua Riachuelo, 1280. 

Entregaram-me um cheque de R$ 70,00. Do livro, porém, 
nada! O prazo máximo estabelecido fora até o dia 20. Hoje 
já é 22. 

 
23.09. Telefonema da Antônia: 
1. Enviarão toda uma oficina de marceneiro; 
2. Venderam quase cinco mil dos seis mil livros im-

pressos; 
Pedi informações sobre as medidas ou metragem para 

instalar a oficina que vão enviar. 
 
24.09. Das 08h30min às 10h30min, palestra na Igreja 

Evangélica Senhor dos Passos, 202, Porto Alegre. O convite 
veio de Ninita Íris Fuchs, fone 221-6885. O público? Acen-
tuadamente feminino. Claro! De manhã e dia de trabalho... 

 
25.09. Nada de livro! De Salvador, Bahia alguém en-

comendou 200 exemplares. 
 
26.09. De manhã cedo, antes das 07h, dois telefone-

mas de Milão. 
 
27.09. Palestra em Esteio, das 09 às 11h, na Igreja ma-

triz de Nª Sra. das Graças, Av. Presidente Vargas, 910. A 
liderança coube à Liga Feminina contra o Câncer. Reuniram-
se umas 300 pessoas. Eu tenho peito levam escrito nas blusas, 
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à altura dos seios. Responsável pelo grupo, Meri Luzia Bitel-
lo, fone 473-3838. De Esteio não levei um centavo: pago 
para trabalhar. Esse filme já vi várias vezes... 

 
02.10. De Jandira C. Corral, Rua São Luís, 150 – 

17740-000 – Rinópolis, SP, recebo o Jornal Popular e uma 
cartinha em que comenta as maravilhas operadas pela babosa 
naquelas paragens... 

 
03.10. Uma avalanche de telefonemas. Ficou pronto 

Frei Olímpio – A Saga de Um Pioneiro. 
Às 17h, Eliane, a telefonista da Vozes, comunica-me 

que o malote da empresa entregou um exemplar de Câncer 
Tem Cura! 

 
04.10. Às 08h, dirigi-me à Rua Riachuelo, 1280, a fim 

de tomar o primeiro contato com Câncer Tem Cura! Certa-
mente a edição de Petrópolis, RJ, constitui-se num salto de 
qualidade em relação à Evangraf. Há erros e repetições. Não 
permitirei que se repitam na próxima edição, se, eventual-
mente, houver. 

 
10.10. Frei Adriano van Vught viu Câncer Tem Cura! na 

vitrine da Vozes, às pilhas. Como a parte que me toca ainda 
não me chegou às mãos, Marcelo, responsável pela filial em 
Porto Alegre, colocou vinte exemplares à minha disposição. 

 
13.10. Uf! Chegou Câncer Tem Cura!, minha encomenda 

de duas mil cópias, mais meus 228 exemplares por conta dos 
direitos autorais. Já enviei 76 exemplares para a Paróquia São 
Francisco de Assis. 

 
14.10. Comprei, na Livraria da Globo, Quem Ama Não 

Adoece. Segundo cochicho ouvido nos corredores da Vozes, 
as filiais teriam absorvido todo o estoque de Câncer Tem Cu-
ra!, inclusive o da matriz... É iminente a 3ª edição. 
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15.10. Vou expedindo Câncer Tem Cura! a quem enco-

mendou. Há longa lista. 
 
16.10. Despacho Câncer Tem Cura! às dezenas. 
 
21.10. Às 14h, palestra na Biblioteca Municipal de São 

Leopoldo, a convite de Maria de Lourdes, fone 592-9379 ou 
Simone, telefone 592-5748. Talvez 150 pessoas. Levei 35 
exemplares de Câncer Tem Cura! Foi tudo. 

 
22.10. Entreguei caixa de 76 exemplares de Câncer Tem 

Cura! à Sra. Sônia, de Sapucaia do Sul, e à Dª Cynthia. Uns 
vinte exemplares vão para São Leopoldo. 

 
23.10. Frei Roque Ruschel volta a Taquari. Pinotean-

do. De bem com a vida. 
 
26.10. Noite de autógrafos na Paróquia São Francisco 

de Assis, às 20h, após a missa dominical. Foram 44 livros 
autografados. 

 
04.11. A Paróquia Santo Antônio, do Partenon, Porto 

Alegre, pede vinte volumes de Câncer Tem Cura!, ao cuidados 
de Dª Suely. 

 
09.11. Inúmeros telefonemas, sobretudo, à tarde e à 

noite. A maioria procede da Itália. 
 
11.11. Às 08h30min, palestra no Auditório Central da 

Unisinos, São Leopoldo. Levei uma caixa = 76 volumes de 
Câncer Tem Cura! Entreguei 60 exemplares à Rua Caxias, 103, 
Centro de Esteio, nas mãos de Meri Luzia Bitello, fone 473-
3838. 

Das 20 às 22h, nova palestra, na mesma Unisinos. 
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Pela manhã, apareceram professores e alunos do setor 
Realidade Brasileira, que promoveu o evento. Ao redor de 300 
participantes. Figura exponencial: Gildo Daros, arrancado 
das garras da morte pela receita de babosa, mel e destilado. 

À noite, 500 pessoas, com os professores Hardi, Ro-
meu, Oscar e os alunos do turno da noite. O Prof. Hardi deu 
testemunho, em nome do Prof. Gildo, feito em pessoa, ao 
vivo, pela manhã. 

 
12.11. Maluco o volume de telefonemas pela manhã. 

O arrastão prolongou-se até pelas 22h. Que massacre! 
 
13.11. Às 08h30min, palestra no Auditório Central da 

Unisinos de São Leopoldo. Aproximadamente 500 as pesso-
as presentes. Venderam-se 30 volumes de Câncer Tem Cura! 

 
14.11. A Vozes esgotou seu estoque de livros para 

vender. Telefonaram-me, pedindo 100 exemplares por em-
préstimo. O Sr. Ildefonso, de Petrópolis, RJ, afirmou que as 
filiais, num mês, venderam mais de mil exemplares, portan-
to, a matriz e as filiais devem possuir ainda uns mil 
exemplares de Câncer Tem Cura! Em casa, tenho hoje ainda 
uns 1250 exemplares. Sobram umas duas mil cópias das 
4.500 da 2ª edição. 

 
18.11. Às 19h, palestra à Rua Coronel Genuíno, 206, 

sala 04, sob a supervisão de Sônia e Cynthia, em Porto Ale-
gre. 

 
20.11. À noite, palestra na Unisinos, em São Leopoldo. 
 
21.11. Às 20h30min, palestra para grupo de casais em 

Sapucaia do Sul, na Paróquia São José, à Av. Primor. Casal 
responsável Ênio e Selma, fone 474-1377. Vendi 30 livros. 
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30.11. Às 22h, vem telefonema de Daltro Filho no 
qual se afirma que o leitão recuperou o controle das pernas 
traseiras. Frei Olavo, que dava o animalzinho como perdido, 
só fala em milagre... 

 
02.12. Às 19h30min, palestra em São Lourenço do Sul, 

na paróquia, sob o comando de Flora, ao telefone (53) 251-
1497. Mais de 300 pessoas. Vendi 42 livros numa upa! Se 
tivesse ido de carro, teria vendido 100 exemplares de Câncer 
Tem Cura! 

 
04.12. Despachei fax para Antônia, para Elisa e para 

Spiro (Egito), além de cinco livros para Videira, SC, dois 
para Santa Luzia, MG. Seguiu carta para agradecer mil terços 
vindos do Santuário do Todocco, como também à Irmã, de 
Brindisi, que enviou 500 medalhas milagrosas. 

 
06.12. Às 09h, palestra na Paróquia Nª Sra. de Fátima, 

Bairro Vacchi, duas paradas antes do arco de entrada para 
Sapucaia do Sul. 

 
10.12. Palestra, às 19h, em Esteio, à Av. Pe. Claret, 

1285: Escola Coração de Maria, telefone 473-6255. Última 
palestra agendada para ’97. 

 
11.12. A Vozes pediu-me 100 livros emprestados, pela 

segunda vez. Com outras palavras, o livro vende bem! 
 
22.12. Marcelo, gerente da Vozes em Porto Alegre, 

almoçou aqui, com Frei Aírton, funcionário da empresa. 
Afirmou que Câncer Tem Cura! está sendo o terceiro best-
seller da Editora. A direção projeta a terceira edição para 
logo mais. 
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- 1998 - 
 
01.01. João Ferreira, pai de Cléber, mestre de obras, 

comunica ter mudado de telefone. A partir de agora, seu n° é 
339-4163. 

 
02.01. Dia para atualizar a correspondência. Além de 

cartas, enviei o livro para D. Agostinho –Luziânia – GO, 
para Benedita Nélida Sabini – Argentina, Emília Drekart – 
Argentina, Carlos A. Prusso – Wilde – Argentina, José Maria 
Miras, SJ – Zamora – Espanha, José Luís Benedito Rodri-
guez – Espanha, Santiago Zapata Larrión – Espanha. 

 
05.01. Retirei minha passagem aérea para o Egito. Pas-

sei meu celular ao Instituto Cultural São Francisco de Assis, 
assinando a papelada. 

 
08.01. A Vozes pressiona para fazer a terceira edição 

de Câncer Tem Cura! Comunicam que atacam o trabalho na 
semana que vem. Retruquei que é preciso inserir as emendas 
ou correções que desejo. Se Vozes insistiu em rodar a 3ª edi-
ção, claro, aí sairá um livro igualzinho ao da 2ª. De minha 
parte não me preocupo com a pressa, já que disponho de 
estoque de 750 cópias. Gostaria, se sair, que saísse uma edi-
ção revista e melhorada. 

 
12.01. Manhã de telefonemas. Soube, através de reca-

do, que a Vozes, de Petrópolis, RJ, mandou rodar a 3ª 
edição, sem a mínima comunicação ao autor... 

 
15.01. A mana Melita vende bem o livro. Encomen-

dou mais vinte cópias. 
 
17.01. Frei Aloísio Dilli me entrega no Aeroporto In-

ternacional Salgado Filho, às 10h30min. O embarque para 
São Paulo, previsto para 12h15min, atrasou 45min. Do Ae-
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roporto de Guarulhos, para Zurique. Poltrona apertada. 
Dormi mal. Gringos faladores. Na capital da Suíça, às 06h, 
cerração. Cinco graus abaixo de zero. Não apelei para mais 
abrigo. Não saí do aeroporto, enorme, organizado, verdadei-
ramente internacional. 

 
18.01. Soube, pela manhã, que minha palestra, prevista 

para Genebra, ficou suspensa. No fundo, vibrei. 
A viagem a Cairo, às 13h, prevê sobrevoar os Alpes, 

na direção oeste (Belgrado), tendo Sarajevo, Istambul por 
baixo, com Sofia, Tessalonica. Desce-se em direção a Ate-
nas, Grécia, cruzando o Mediterrâneo para chegar ao 
destino, Cairo. Cansaço. Pés inchados. Vôo a 11 mil metros 
de altura a 900 km horários. São três mil kms de distância de 
Zurique. Chegada, como fora previsto, às 17h35min. 

Fui recebido por Spiro Miros e seu mano Antônio, 
dono do maior complexo de plásticos luminosos do Oriente 
Médio. Os dois manifestam desenvolvido senso administra-
tivo. 

Em virtude das circunstâncias domésticas, ocupo o 
apartamento 1710 do Hotel Marriot. A janela do quarto dá 
sobre o Nilo. Hotel cinco estrelas, o mesmo que fora prepa-
rado para a inauguração do Canal de Suez. 

Do alto, no avião, ao me aproximar de Cairo, observei 
poucos carros girando e pouca gente na rua. É o Ramadã, 
dos muçulmanos. Após as 17h30min, vão comer e beber. 
Até cachorros e gatos se reúnem ao anúncio vindo do alto 
do minarete de que chegou o momento do relax. 

 
19.01. Tomo conhecimento que meu hotel, em vinte 

andares (me encontro no 17°), foi todo remodelado e adap-
tado às exigências modernas. Meu quarto, no 2° bloco, dá 
para o Nilo, sereníssimo, um dos rios mais famosos do 
mundo, o mais longo, com 7.500 Kms. 

À tarde, tendo em Madame Yo-Yo como guia, visitei o 
Museu Egípcio. Aí se encontra toda a história do país. Infe-
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lizmente, por causa do tal de Ramadã, já às 14h30min, deram 
o sinal para fechar. Nessa época, tudo funciona a meio pau. 
A Madame lamenta e promete lecionar mais umas horas em 
outra oportunidade. 

Aproveitei para comprar vídeo de duas horas de dura-
ção sobre o Egito, sua arte, sua história. 

 
20.01. Acompanhei Spiro até sua fábrica de acrílico. Si-

tuou-a na nova cidade, chamada Sadat, a uns 100 Kms, entre 
Cairo e Alexandria, cidade toda por ser edificada. 

Passamos o dia na fazenda, respirando ar puro, co-
lhendo verduras sem agrotóxicos, na companhia de camelos, 
vacas, galinhas, cabras, ovelhas, pombas, jumentos, perus. 

Cairo, cidade de 15 milhões de habitantes. Poluída 
como São Paulo ou México. Para evitar que inche mais, in-
ventaram cidades dentro do deserto, com estímulo de dez 
anos sem impostos, com estrutura de água, luz, esgoto, ruas 
calçadas, com o intuito de desafogar Cairo e Alexandria. 

 
21.01. Às 10h, passei, com Yo-Yo de guia, pelo Museu 

e pirâmides. Com o Egito não há país que se assemelhe. 
Comprei mapa do Egito e livro sobre sua arte e história. Te-
rei material com que reter e aprofundar tal cultura. Visitei as 
três pirâmides mais famosas – Keops, Quefrém e Miqueli-
nos, além da não menos famosa Esfinge. Inacreditável tal 
monumento ter sido erguido há cinco mil anos! Como acre-
ditar que o homem daqueles tempos acumulasse tantos 
conhecimentos! Trata-se de milhões de pedras, onde a me-
nor pesa dez toneladas e a mais pesada, vinte. Agora, 
doloroso é dizê-lo, deprimente é observar o elemento que 
toma conta de tal tesouro! São bárbaros que não pensam 
senão em arrecadar dinheiro. Observei dois indivíduos dis-
putando um turista. O pau comeu solto. Mas isso pau do 
tamanho de cabo de enxada (serve de vara para quem monta 
o camelo)! Fui espectador de cena deprimente em frente à 
pirâmide de Quefrem, onde me aventurei a entrar. 
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As pirâmides espalham-se numa circunferência de 200 
kms. Ao todo, são 97. Existe relação com as que se encon-
tram no México? As do México e as do Egito são da mesma 
época? Por que os homens expressavam-se dessa maneira? 
Há relação idêntica de religiosidade entre ambas as manifes-
tações? Pirâmide, no Egito, é sinônimo de sepulcro. 

À noite, fui visitar as pirâmides e a esfinge para ver o 
espetáculo luminoso, um vídeo de 45min. Estupendo! Boa 
síntese daquela realidade! 

Um dos pontos mais curiosos constituiu-se na visita 
ao Instituto Nacional de Papiro. Aí se garante a qualidade do 
produto. Explicam a técnica usada para trabalhar o papiro e 
chegar a tal resistência. Aprendi. Observei bem. Gostaria de 
obter alguns exemplares para emoldurá-los no Brasil. 

 
22.01. Finalmente ficou determinado que sábado, dia 

24, irei a Luxor e Assuã, de trem, regressando dia 28, de avi-
ão. De volta, ao Cairo, visita a Alexandria, no Delta do Nilo. 

 
23.01. Ficou estabelecido que viajarei a Luxor, às 

19h45min, de hoje, de trem. Gostei do programa. O trem 
chega pelas 19h. 

Hoje, sexta-feira, domingo dos muçulmanos, não se 
observa nada de especial em Cairo. Como em nossos do-
mingos, a cidade morre. 

Embora no bilhete dissesse 19h40min o horário de 
partida, o trem ensaiou os primeiros passos depois das 20h. 
Diferente da Europa. Não esquecer que me encontro num 
terceiro mundo onde se pode esperar de tudo. 

O trem, isto sim, leva o mesmo sotaque que os trens do 
Brasil ou da Europa. A locomotiva puxa os vagões ao longo 
do Nilo, respeitando-lhe as curvas. Poucas águas. Semelhan-
te ao Taquari na seca. Aliás, o Nilo deve ser um Taquari 
reforçado em volume. Teria que recorrer à Geografia para 
saber quantos m3 de água despejam por segundo os dois 
rios. 
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Após deixar o Cairo, mergulhamos na escuridão da 
noite. Diante disso, recolhi-me. Corri a cortina. E veio o 
jantar: frango (brasileiro?), arroz, misturado a fatiazinhas de 
batata, lentilha, moranga e cenoura. Vinho tinto. O mais ca-
ro do mundo, acredito, pois paguei 40 liras egípcias. Um 
dólar compra três liras egípcias e meia. Faça o cálculo e con-
cordará comigo no preço da garrafa de vinho. 

Depois de jantar, acomodei-me para dormir. E dormi 
ao longo do Nilo. Neste ambiente desenvolveu-se uma 
grande, para não dizer a maior civilização da Terra. Pelas 
águas do rio rolaram as pedras das pirâmides. Aí se praticou 
a Matemática, a Medicina (já operavam câncer de cérebro), 
Música, Astronomia, Arquitetura, Pintura, Magia, Literatura. 
No antigo Egito havia, em miniatura, tudo quanto existe 
entre nós; o homem moderno inventou pouco de novo em 
relação ao que existia nas conquistas desse povo. 

 
24.01. 06h. Amanheci em Luxor. Os beduínos estavam 

a postos, com suas charretes, e os taxistas, com seus veícu-
los, para conduzir os passageiros. 

Apareceu um egípcio, bem vestido, portando um car-
taz onde estava escrito Romano, com certeza, providência 
tomada por Spiro, ao telefone. Numa besta, levou-me, com 
outros interessados, até o navio. 

Como a excursão acontecerá somente à tarde, adiantei 
o breviário e o terço. Colocaram-me à disposição um apar-
tamento tão grande quanto meu quarto no Provincialado. 
Tudo está incluído no preço: guia, comida, cama, menos 
bebida. Até um café, após o almoço, se vai, paga-se. Tirei 
uma pestaninha esperta na minha nova cama. Aprovei-a. 

Às 14h30min, partimos para visitar o templo de Kar-
nak, o maior de todo o Egito. Impossível descrevê-lo em 
poucas palavras, já que é fruto não de uma era, mas de 2 mil 
anos de sucessivos trabalhos. Cada faraó acrescentava deta-
lhes, com características que identificavam seu governo e 
dinastia. 
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Em seguida, visitamos o templo da rainha, a 3 kms de 
distância. Aí era o templo do harém. Aí o rei permanecia 
toda uma lua (um mês) em lua-de-mel com a rainha. 

Ramsés foi guerrear, confiando ao deus da fertilidade o 
cuidado das esposas de seus comandantes e soldados. Quan-
do voltou, as mulheres todas se encontravam grávidas ou 
com filho. Tal estratagema garantiu soldados para o próximo 
conflito bélico. Castigo para esse deus: teve um braço e uma 
perna amputados e representou-o com o pênis duro e exage-
radamente longo. 

Luxor dispõe de 240 barcos para passageiros (150 pes-
soas cada), além de hotéis em profusão. Aqui se localiza o 
hotel do Rei Faruk. Com os diversos atentados aqui ocorri-
dos recentemente, reduziu-se o fluxo de turistas; hoje não há 
10% dele. 

Luxor? Trata-se duma cidade de 200 mil habitantes, 
todos vivendo exclusivamente do turismo, pois não há in-
dústrias. 

Em Luxor, 25% da população é cristã, sendo que em 
todo o Egito apenas 12% são cristãos, dominando os coptas. 

O Egito tem 1 milhão de Km2 e 65 milhões de habi-
tantes. 

No tempo das inundações do Nilo, os egípcios fica-
vam sete anos sem fazer nada, tempo das vacas magras, isto 
é, olhavam o fenômeno com simpatia, pois fertilizava-lhes as 
terras sem precisar adubá-las. Os faraós aproveitavam tal 
folga, que a natureza lhes proporcionava, para construir as 
pirâmides. Quando edificou-se Queobs, foram ocupados até 
100 mil homens, dando-lhes pão, carne e cerveja, bem como 
aos dependentes. Quando as águas baixavam, tempo das 
vacas gordas, os homens voltavam a lavrar e semear as ter-
ras. Assim sendo, observa-se que sempre, fizesse chuva ou 
fizesse sol, houve aproveitamento da mão-de-obra. Hoje, o 
Nilo, já a partir do século passado e início do nosso, está 
represado por 22 reclusas (tipo a de Bom Retiro do Sul). 
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Com isso as enchentes estão controladas, terminando com 
aqueles períodos de vacas gordas e vacas magras. 

 
25.01. Domingo, dia 25, saímos, às 08h, para visitar o 

Oeste (onde o sol se põe) onde estão situados os vales dos 
reis, rainhas e nobres. Os reis construíram mausoléus imen-
sos para si mesmos. Os mausoléus das rainhas apresentam-
se acentuadamente menos suntuosos, menos ricos ainda os 
túmulos dos nobres. Os filhos e as filhas dos reis receberam 
honras. 

No local onde se encontra o templo da Rainha Hat-
shepsut, uma espécie de Tacher ou Hilary, que até se 
fantasiou a homem para governar, aconteceu o último mas-
sacre exatamente aí onde encontram estes turistas, na 
gravura do livro. 

Aprendi várias verdades sobre a religião dos antigos 
egípcios. Assim, por exemplo, sobre os deuses. Embora ti-
vesse ideia de que fossem politeístas, criam num Ser 
supremo, princípio gerador de tudo. De outro lado cultiva-
vam mais de 400 deuses e 1200 semideuses. Os deuses eram 
uma cruza de divindades e homens, como sabemos da mito-
logia greco-romana. Tais deuses tomavam para si certas 
características de animais e se faziam proteger de sua força 
e/ou sagacidade. 

A partir das informações transmitidas por nosso guia 
Andréas, jovem cristão ortodoxo, que cursou a Universidade 
de Turismo de Cairo, muito competente, relaciono alguns 
pontos que se assemelham à nossa religião católica. 

1. No ponto mais alto do obelisco, ao lado do templo, 
reluzia ao sol uma lâmina de ouro polido. Seus revérberos 
avisavam os transeuntes para que se dessem conta da pre-
sença de Deus. Não há uma relação com a lamparina acesa 
nas igrejas em que se conservam as hóstias consagradas nas 
quais está Jesus, homem-Deus, presente? 

2. A piscina, à entrada do templo de Karnak, para a 
purificação dos sacerdotes, antes da oferta dos sacrifícios, 
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não lembra a nossa pia-de-água-benta, à entrada das nossas 
igrejas? 

3. As flores de lótus e outras, na sala das oferendas, 
não teriam originado as flores colocadas em nossos altares? 

4. Rei morto, o grande sacerdote, empunhando uma 
vareta, tipo báculo, tocava na testa, nos olhos, nas narinas, 
na boca, nos ouvidos, nas mãos e nos pés do defunto, antes 
de ser embalsamado. Não recorda a nossa extrema-unção? 

5. No cap. 125 do Livro dos Mortos, há longa lista de pe-
cados que o defunto devia ler diante de 40 sacerdotes. Se 
resultasse em saldo positivo, isto é, se as boas obras puxas-
sem a balança para baixo, estaria absolvido. Caso contrário, 
se as más obras pesassem mais, sofreria a condenação. Re-
motamente, não lembra nosso sacramento da penitência? 
Curioso que tal lista, como nossos dez mandamentos, come-
ça por: Não... matei; Não... menti; Não... roubei, etc., bem ao 
estilo das línguas semitas, para indicar algo positivo: Honrar 
pai e mãe, por exemplo. 

 
26.01. Das 08 às 09h15min, visita ao Templo de Edfu. 

Muito conservado. O mais bem conservado do Egito. Esta-
mos no Alto Egito, ao Sul. O Nilo corre para o Norte, 
Cairo, Alexandria, Mediterrâneo. Em Edfu, vi e provei pe-
dras de sal, que a gente pode apanhar do chão, chão 
contraindicado para a agricultura e perigoso para a conserva-
ção do monumento. Por sinal, encontra-se em tão boas 
condições de conservação, porque, por dois mil anos, ficou 
coberto pela areia. 

Daqui, pelas 10h30min, sempre de barco, singramos as 
águas do Nilo para chegar a Kom Ombo. Kom Ombo signi-
fica montanha de ouro. Aqui havia mina de ouro. Vê-se o 
santuário para adorar o deus Falcão e o deus Crocodilo, rea-
lizado pelos tolomeus e romanos. Aqui a figura da 3ª e 4ª 
Cleópatra. A 7ª, e última, é a mais famosa, última rainha do 
Egito quando este passou ao domínio dos romanos. Os ro-
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manos permaneceram aqui até 641 d.C., quando chegaram 
os maometanos. 

Algumas informações a mais sobre o Egito: 
1. A Bandeira do país é vermelha, branca e preta. As 

duas primeiras cores representam os reinos do Norte e do 
Sul, respectivamente. O preto representa a terra escura do 
Nilo, símbolo da vida, em oposição ao amarelo do deserto, 
símbolo da morte. 

2. O Egito baseia sua economia na extração do petró-
leo (Península do Sinai e Mar Vermelho), turismo e taxa 
sobre os navios que passam pelo Canal de Suez. 

3. Cairo, em árabe, significa vitória. 
4. Um dólar (U$) compra três liras egípcias e trinta 

centavos. 
5. No momento, a inflação está sob controle. 
6. Os muçulmanos levam vantagem sobre os cristãos. 

Há tolerância mútua. Os cristãos, apesar de minoria (12% 
apenas da população), sentem-se bem. Na prática, há discri-
minação: tem preferência o muçulmano quando se disputa 
um emprego. Criam-se dificuldades, em vez de facilitar, para 
o cristão. Descobre-se que a pessoa é cristã pelo nome, além 
de a religião constar na carteira de identidade. A situação, 
para os cristãos, é crítica na Líbia, na Argélia, em Marrocos, 
no Sudan, etc. 

O nome do meu barco é Nile Commodore. Navega a 15 
Kms horários. Imagine quantas horas navegamos para per-
correr 210 Kms entre Luxor e Assuã! Um barco como este 
custa 10 milhões de dólares. Refeições a bordo, tudo a bor-
do. E o barco vai. 

Os antigos construíam casas frágeis, de palha e de bar-
ro, porque a vida passa depressa. Construíam templos, 
sólidos, de pedra, granito, porque dizem respeito à vida eter-
na. Os antigos egípcios tinham obsessão pela imortalidade, 
pela eternidade. Fruto de tal obsessão é a múmia, porque 
acreditavam que o corpo seria imortal enquanto se conser-
vasse. Enquanto conservado, caminharia para a eternidade. 
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27.01. Às 08h30min, partimos para ver a grande repre-

sa (o maior lago artificial do mundo?) Nasser. Depois o 
templo de File. À tarde, passeio, em barco a vela, na represa. 
Visita a ilha, verdadeiro jardim tropical, com plantas próprias 
de tal clima: café, mamão, sicômoro, famoso no tempo dos 
faraós. Muitos pretos procedentes do Sudan e Núbia, gente 
boa, submissa, delicada com a natureza. 

 
28.01. Às 12h, vôo de Assuã para Abu Simbel, em 

45min. Sobrevoa-se a grande represa de águas muito azuis, e 
o deserto, todo ele pontilhado de negras rochas vulcânicas, 
isto é, granito rosa (Assuã) e negro, usados para esculpir es-
tátuas e talhar obeliscos. 

Abu Simbel: ânsia ou forma encontrada pelo homem 
(ele ou sua bela) para seu encontro com Deus, sonho de 
imortalidade ou eternidade em Deus. Veja vídeo da epopeia 
de transportar o templo para lugar mais alto, salvando aquele 
patrimônio que desapareceria submerso pelas águas da re-
presa. Até deu na TV. À tardinha, vôo de Abu Simbel, 
Aswan, a Cairo. Lá de cima tive uma visão, um sonho: reflo-
restar o deserto. Do alto, o deserto parece sulcado de 
pequenos riachos. Na fazenda do Spiro, existe um tipo de 
acácia cujas raízes mergulham a uma profundidade de 70 
metros onde buscam água. Até a altura de uns seis a oito 
metros (até onde as girafas podem alcançar) protegem-se de 
espinhos. Multiplicar-se-iam aos trilhões, até o refloresta-
mento completo. Devagarinho, outras ervas, plantas e 
árvores haveriam de multiplicar-se, refazendo-se a antiga 
floresta, aquela que se transformou em petróleo. 

 
29.01. Viagem a Alexandria, onde chovera pela manhã 

e ontem o dia todo, extremo Norte, onde desemboca um 
braço do Nilo (o outro entra no mar, em Damieta), depois 
de bifurcar-se (após Cairo) para formar o Delta. 
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Alexandria, cidade que deve o nome a Alexandre 
Magno, famoso patriarcado, onde São Marcos teria iniciado 
a pregação do Evangelho em 55, segundo nosso guia André-
as. Apenas menciono a biblioteca de Alexandria e seu farol 
que orientou os navios em direção ao porto. 

Alexandria, segunda cidade do país, com seus seis mi-
lhões de habitantes. Daqui, de Alexandria, permita-me 
acrescentar mais alguns dados sobre o Egito. 

1. O Egito apresenta 50% de analfabetos, sendo que, 
no meio feminino, a incidência é ainda mais alta. 

2. Aqui em Alexandria apreciei o fim do Ramadã. Mi-
lhões saíram às ruas, em roupas domingueiras, coloridas. 
Observei que o Egito é país jovem. Verdadeiros enxames de 
jovens e crianças em frenético alarido, roupas de inverno, 
futebol. O egípcio adora futebol, tendo-o acima de qualquer 
outro esporte. Vê futebol na TV. Lamenta profundamente 
que sua seleção não tenha conseguido classificar-se para a 
Copa. Sabe o nome dos deuses da bola: Ronaldinho, Rober-
to Carlos, Rivaldo, Romário, Maradona, Pelé. Como acabou 
o tempo do Ramadã, o ambiente era de piquenique: Agora 
se pode comer. 

3. O Egito recebe à mesa dois milhões de novas bocas 
por ano. Os anticoncepcionais, distribuídos gratuitamente 
pelo Governo, são desprezados pelos muçulmanos (50 mi-
lhões). As famílias dos agricultores, sediados ao longo do rio, 
fazem filho como forma de oferecer mão-de-obra barata 
para suas lavouras. Não conseguiriam pagar quem os ajudas-
se no campo. Aliás, ao longo do Nilo, não vi um trator 
lavrando a terra; todo o trabalho é feito a animal (camelo, 
jegue, boi, búfalo) ou no muque, nas formas mais primitivas. 
Aí a civilização moderna apenas passou sobrevoando, sem 
aterrissar. 

As conquistas da técnica atingiram os grandes centros 
urbanos, daí que se incham a cada dia, com os problemas 
costumeiros. Porém, não há miseráveis. Poucos que pedem 
esmola. Mas a população, na sua maioria, é pobre. O sonho 
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é, um dia, chegar a usufruir dos bens, como fora há 40-50 
anos, quando o Egito, com vinte milhões de habitantes, era 
país rico nas mãos dos estrangeiros, e o povo vivia na fartu-
ra. A independência, em 1952, trouxe alegrias, mas também 
criou problemas. Os estrangeiros raparam o que puderam 
levar. Nasser. Sadat. Mombarat. O lago resolveu o problema 
das vacas magras, mas está criando o problema do acúmulo 
das terras na represa. Como retirar tal riqueza? 

 
30.01. Últimos retoques. Busca de suvenires. À guisa 

de cigano, fazer as malas. Confirmo passagem para Zurique, 
Suíça, Milão, Itália. 

 
31.01. Despertar às 05h. Rumo ao aeroporto. Táxi: 50 

liras egípcias. A aeronave da Swissair – um MD-11 – vazia. 
Jamais viajara em aparelho com tantas poltronas vagas. Em 
cada fila, seis lugares, um passageiro. Vôo tranquilo. Ne-
nhuma turbulência. 

 
13.02. Às 21h10min, embarque no Aeroporto Interna-

cional de Linate, Milão, para Zurique. Às 22h40min, de 
Zurique para São Paulo. Aterrissamos no Aeroporto de 
Guarulhos às 07h10min, hora local. Embarque, às 08h55min 
para Porto Alegre. Às 10h20min, com R$ 12,00 de táxi, peço 
que a mana Melita acrescente uma canequinha d’água no 
feijão para o almoço. 

 
16.02. No centro, descontei três avisos de dinheiro no 

correio, comprei corretivo para máquina, tomei nota de en-
dereços, telefonemas e nome de pessoas que fizeram contato 
na minha ausência. 

 
17.02. Despachei toda a correspondência em portu-

guês, seja por fax ou cartas. Enviei cinco livros. 
 
20.02. A Vozes, através da filial de São Paulo, sonda: 
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a) Se topo ir ao Show do Gordo; 
b) Se topo fazer uma conferência na nova loja da em-

presa em São Paulo. 
Topei as duas propostas,claro. 
 
25.02. “Aquilo que não amamos nos outros é o espe-

lho daquilo que não nos agrada em nós mesmos” (La Mafia 
della Sanità, p. 239). 

“Das intervenções cirúrgicas, de 75% a 95%, são inú-
teis e ou prejudiciais” (La Mafia della Sanità, p. 246). 

 
02.03. Enviei a quantia de R$ 1.500,00 para a Fazenda 

Renascer, centro para recuperação de dependentes químicos, 
em Lajeado. 

 
03.03. Correspondência, três cartas, uma para Brindisi. 
 
04.03. Enviei mais R$ 2.500,00 para a Fazenda Renascer, 

de Lajeado. 
Às 13h45min, viagem a Taquari, com Frei Nestor. Frei 

Roque Ruschel está regredindo em seu estado de saúde. 
Montado está o esquema para que venha a ingerir a receita 
de babosa, mel e destilado. 

 
05.03. Despachei cem livros pelo correio. Às 

15h15min, terminei Roger Conseguiu Curar-se de AIDS, verda-
deiro romance. Em síntese, um médico tratou de Roger com 
métodos naturais; tendo abandonado a Medicina ortodoxa, 
conseguiu recuperar um aidético já em fase terminal. 

 
06.03. Completei os R$ 8.000,00 para a Fazenda Renas-

cer, de Lajeado. O dinheiro todo foi enviado em nome de 
Verani Berté, através da Caixa Econômica Federal. Com tal 
soma, a diretoria ampliará e melhorará as dependências que 
acolhem os jovens que lutam para sair de seu estado de de-
pendência. 



358 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

 
07.03. A Paróquia São Francisco de Assis, Bairro San-

tana, Porto Alegre, absorveu mais 75 exemplares de Câncer 
Tem Cura!, 3ª edição. 

 
14.03. Pierângela telefona, dizendo que a 2ª edição de 

Di Cancro Si Può Guarire! está nas ruas.  
 
23.03. Almoçou conosco o Pe. Raimundo, SJ, o papa 

do avelós. Às 20h, palestra em Gravataí. 
 
24.03. Viagem a São Paulo. Entrevista, em nível naci-

onal, com Amaury Júnior. À noite, encontro com os 
discípulos de Anna Sharp, autora de A Magia do Caminho Re-
al, O Curso dos Milagres, entre outros. 

 
25.03. Regressei de São Paulo num Fokker 100, da 

TAM. Vim bem. Apenas depois de decolar senti as pernas 
bambas, por causa da turbulência. A partir do momento em 
que o aparelho atingiu a altura ideal, vôo tranquilo. 

 
26.03. Curioso ver, na TV, os trabalhos atrás dos bas-

tidores. O comentário dos confrades sobre o que viram na 
tela foi de geral agrado. Amaury, com toda a sua experiência, 
além de simpatizar com a matéria, conduziu os passos da 
forma para deixar-me à vontade. 

 
30.03. Soube, na Vozes, que no próximo dia 02.04, sai 

a 5ª edição. A 4ª edição havia sido rodada em 06.03.1998. 
Hoje foi dia de inúmeros telefonemas. 

 
31.03. À noite, terminei a leitura de A Magia do Cami-

nho Real, de Anna Sharp. Curioso que Paulo Coelho também 
percorreu o caminho de Compostela, tema do livro. 
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09.04. Osvaldo, da filial da Vozes, de São Paulo, sonda 
a possibilidade de programação por lá, talvez em maio. 

 
13.04. Visitei Frei Roque Ruschel, uma vez que teve al-

ta e o lugar indicado para repouso seria o Lar Monte Alverne. 
Com o tempo, quem sabe? Achei o doente muito debilitado. 

 
17.04. Encontro com Frei Gilberto, diretor geral da 

Editora Vozes. Chegamos a um acordo: permitir a tradução 
para o castelhano e editá-la em Buenos Aires, Argentina. 
Outrossim, Frei Gilberto prometeu-me a lista das edições do 
livro feitas pela sua editora, com a respectiva tiragem. 

 
22.04. Almocei na casa de Pedro Paulo Campos, enge-

nheiro, acometido de linfoma. 
 
29.04. Sem aviso prévio, viagem a São Paulo. 
 
30.04. Às 09h, na BAND, com Amaury Júnior. Re-

gresso à noite. 
 
03.05. Telefonema de Baltimore: O cantor Leandro in-

forma-se a respeito da receita de babosa, mel e destilado. 
 
04.05. Às 15h30min, na TVE, no Rio, no Programa 

Sem Censura, com Leda Nagle. Viajei, pela VARIG, às 
06h40min, chegando às 08h25min, pelo vôo 105. 

Às 18h30min, na Só de Ler, lançamento de Câncer Tem 
Cura!, com autógrafos. Na Copabook, Av. Nª Sra. de Copa-
cabana, venderam mais de 400 livros. Quantos autografei? 

 
06.05. Viagem a São Paulo, pela manhã, às 11h. Chego 

às 12h15min. Às 13h, no vôo, pela Rio Sul, sigo para São 
José do Rio Preto. Das 22h30min às 24h, na Rede Vida, no 
programa Tribuna Independente. 
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07.05. Às 07h, vôo pela TAM até Congonhas. Na Pro-
víncia da Imaculada Conceição, no Largo São Francisco, 
entretenho-me com Frei Válter. 

Das 10 às 11h, na Rádio Mauá, em Santo André, com 
o Pe. Zezé. 

Das 19h30min às 21h, Seminário sobre Câncer Tem Cu-
ra!, na rua Haddock Lobo, 360, uma das filiais da Vozes, em 
São Paulo. 

 
08.05. Localizo Válter Rodrigues, do SBT, no sentido 

de entrar no programa Em Tempestade de Alegria, de Celso 
Portiori, enxertado no programa de Sílvio Santos. Às 
13h30min, nos estúdios do SBT gravou-se o programa que 
vai ao ar amanhã. 

Às 15h, na CBN, da Globo, uns dez minutos, em nível 
nacional. 

 
09.05. Regresso a Porto Alegre. 
 
10.05. Não consigo atender a tantos telefonemas. Im-

pressionante! 
 
15.05. Monique Nóbrega, da BAND, ao telefone, diz 

para tomar o vôo KK14 da TAM, às 11h15min. Chego ao 
Congonhas às 13h16min. Tomar táxi, tendo como endereço 
Rua Radiantes, 13, Morumbi, perto do Palácio do Governo. 
O retorno acontecerá no vôo KK17, às 20h15min. 

 
18.05. Entrevista, pelo telefone, com jornalista de Belo 

Horizonte, MG. 
 
20.05. As notícias sobre o livro são as melhores possí-

veis, seja da parte da Vozes como de o Globo: Câncer Tem 
Cura! está em primeiro lugar no ranking nacional! 
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25.05. Visita de Alessandra Mello, repórter de o jornal 
O Tempo, diário de 50 páginas, para entrevista. 

 
28.05. Pela VASP, vôo 194, às 15h15min, chegando 

em Brasília, distrito federal, às 20h30min. Telefonou Lucia-
na, da Folha de São Paulo, bem como o pessoal do Faustão. 

 
29.05. Em Brasília, sou hóspede no Convento Santo 

Antônio, dos Frades Menores, Asa Sul. Pela manhã, entre-
vista em Rádio e TV. À tarde, na loja da Vozes, tendo o 
Celestino, gerente, como anjo-da-guarda. 

 
30.05. Pela manhã, na loja da Vozes, palestra sobre a 

receita de babosa, mel e destilado até 12h. À tarde, entrevista 
à Rádio CBN, de Brasília e à Folha de São Paulo, ao telefone, 
com Luciana. 

 
31.05. Vôo de Brasília a Goiânia. No Faustão? Não, 

por causa do espaço dado à seleção brasileira. 
 
01.06. Em Goiânia, às 09h, entrevista em Rádio. Às 

11h, entrevista na TV, ao vivo. À tarde, na loja da Vozes, 
autógrafos. Às 19h em diante, idem. 

 
02.06. Às 10h45min, vôo de Goiânia a Cuiabá, com 

escala em Brasília. Em Cuiabá, almocei pacu, com Carlos, 
gerente da Vozes. Das 17h15min às 18h, entrevista na Rádio 
Difusora, da Arquidiocese de Cuiabá. Às 19h, palestra no 
salão paroquial, para mais de 500 pessoas. Venderam-se 130 
exemplares de Câncer Tem Cura! 

 
03.06. Entrevista com A Gazeta e O Diário de Cuiabá, 

os dois mais importantes jornais da Capital. 
Matéria para a TV Globo local, gravada à tarde. Reali-

zou algo semelhante a BAND local. 
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Às 19h30min, palestra na Paróquia Nª Sra. Mãe dos 
Homens, ao lado da loja da Vozes. Umas 300 pessoas. 

Márcia Caetano, repórter da TBO, prometeu pôr no 
ar, amanhã, às 07h, a matéria gravada hoje. Veremos. A 
Globo local fez algumas tomadas da conferência e breve 
entrevista comigo, ao final. Venderam-se 113 livros. 

 
04.06. Viagem a Cárceres, onde Dom Paulo de Conto 

é bispo. Conferência na catedral superlotada. A igreja abriga 
800 pessoas sentadas, garantiram-me, para dizer que houve 
presença de mais de mil pessoas. Venderam-se mais de 100 
livros. Dormi em Cárceres. 

 
05.06. Às 07h, na TV, na hora do jornal, não foi ao ar 

a matéria gravada ontem, como haviam prometido. Por que 
não? Quando acontecerá? 

 
06.06. Viagem a Paconé, à entrada do Pantanal. Pales-

tra às 20h. Umas 200 pessoas. Não houve divulgação. 
Venderam-se 30 livros. 

 
07.06. Viagem a São Paulo. À noite, atuação na Central 

Nacional de TV, até meia-noite, com Evê Sobral, estúdio no 
interior do Hospital Santa Catarina, em plena Av. Paulista. 

Ficou adiado programa com Vágner Maffezoli, o Gu-
gu, fone (011) 708739, mas promessa firme para sair na 
primeira oportunidade. 

 
08.06. Volto de São Paulo a Porto Alegre, pela manhã. 

Atolei em telefonemas. Longa entrevista com a Rádio de 
Taquaritinga. 

 
09.06. Engatei para o Faustão. Comprometi-me com o 

CNT para sábado, dia 20, em São Paulo. Comprometi-me 
para a excursão por Rio, Minas, já que estarei em São Paulo. 
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12.06. Rede Brasil Sul – gravação para o Faustão, às 
09h, aqui em casa. 

 
15.06. Primeiras sondagens, com Ana Dorneles, pro-

dutora do Globo Repórter, tel.: 021 540-3357; 3262; 2031; 
2042. Em Porto Alegre, com Marialva, ao telefone 228-9807. 
Domingo, fone 211-5711, com Abel Máster ou Maria Lúcia 
Guimarães. 

 
17.06. Endereço da Vozes em Portugal: Av. Miguel 

Bombarda, 21A – 1050 – Lisboa – Portugal. Fones 0035 – 
113551127 ou 113551128. 

 
18.06. Esquema proposto por Frei Sérgio Görgen em 

relação à Editora Vozes: 
1. Cobrar 10% sobre o preço de capa de Câncer Tem 

Cura!; 
2. Prestação de contas em cada final de mês; 
3. Estabeleça-se um cachê para as viagens de Frei Ro-

mano Zago promovidas pela Vozes. 
 
20.06. Vôo às 10h45min para São Paulo. Atuo na Cen-

tral Nacional de TV (CNT), com Lu Pimentel. Regresso a 
Porto Alegre. 

 
23.06. Deslocamento, até Pouso Novo, com a equipe 

da Rede Globo, sob o comando de Ernesto Paglia, para gra-
var Globo Repórter, junto a pessoas que obtiveram benefício 
com o uso da babosa (testemunhas). 

 
24.06. Pela manhã, concluiu-se a gravação de Globo Re-

pórter, iniciada ontem. À primeira hora da tarde, vôo para Rio 
de Janeiro. Sigo imediatamente para Petrópolis, RJ, onde, às 
18h30min, acontece o lançamento de Câncer Tem Cura! no 
Centro de Cultura. Juntaram-se umas 400 pessoas. 

 



364 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

25.06. De carona, com Roselene, sigo para Niterói. Na 
Livraria Gutemberg acontece o lançamento do livro. Pela 
manhã, no Rio de Janeiro, entrevista, para a TV Manchete, 
no programa Mistérios. 

 
26.06. Em Juiz de Fora, MG, depois de viagem cansa-

tiva, às 18h30min, lançamento do livro na loja da Vozes. 
Umas 700 pessoas. 

 
27.06. Em Três Rios, das 11 às 14h, no programa de 

rádio Encontro com Fiorelli, nome do apresentador, programa 
ao vivo. 

Após a missa das 19h, com a igreja superlotada, autó-
grafos, no salão paroquial. Depois, no salão acanhado da 
OAB, com capacidade para 50 pessoas, socaram o dobro. 
Calor sufocante! 

 
28.06. Em Teresópolis, RJ, às 15h, lançamento do li-

vro, com palestra e autógrafos para 300 pessoas. 
 
29.06. À tarde, às 14h, em Belo Horizonte, MG, no sa-

lão da Igreja São José, lançamento do livro e autógrafos. 
Salão superlotado. Foram vendidos 270 livros. À noite, às 
19h, no auditório Imaculada Conceição, à Rua Bahia, lança-
mento e autógrafos. Venderam-se 130 exemplares do livro. 

 
30.06. Em Divinópolis, no Oeste mineiro, à noite, no 

salão do Colégio das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus, 
reuniram-se 500 pessoas. Entrevista, de 50min, na Rádio 
Divinópolis. Deixei gravada matéria para 30min. Foram 
vendidos 130 livros. 

 
01.07. Às 20h – palestra no Salão Nobre do Parque da 

Água Branca, São Paulo. O responsável Constantino Zara 
F°, fone (011) 265-8409, da APACME. Assinaram o livro de 
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presença 350 pessoas, sendo que quase outras tantas não o 
fizeram. A Vozes vendeu 300 livros. 

 
02.07. Em Rio Claro, SP, a palestra realizou-se, à tarde, 

no ginásio do SESI, com a presença de 1.300 pessoas. A 
Vozes vendeu nada menos de 670 exemplares. Gravei para 
três canais diferentes de TV. 

À noite, às 20h, gravação para a TV, em Campinas. 
Confira o Canal EPTV, mais ou menos, com o oncólogo Dr. 
Sérgio Faria. 

Notícia de Teobaldo, da loja central da Vozes em São 
Paulo: afirma ter vendido mais de 40.000 exemplares de Cân-
cer Tem Cura!, usando a sua distribuidora, somente no Estado 
de São Paulo. O sonho dele é chegar a vender 50 mil. E vai 
registrar tal sonho.  

Por aqui dizem que o Globo Repórter irá ao ar no pró-
ximo dia 10.07.1998. Afirmaram que a Globo teria testado 
todos os endereços, com telefone, encontrados em Câncer 
Tem Cura!, antes de me sondar sobre a matéria. Sem eu saber, 
hein! Mas, gostei, claro. De qualquer maneira, os números de 
telefone, bem como os nomes das pessoas curadas não fo-
ram tirados da cartola. Para que haveria de inventar? 

 
03.07. Em Campinas, que manhã cheia, hein! Pois fico 

sabendo de cada uma! Segundo informações daqui, fidedig-
nas, a BAND teria transmitido por 15 oportunidades 
diferentes minha entrevista dada ao Amaury Júnior.  

 
04.07. Campinas, conforme o programa, ocupa a ma-

nhã toda. Só depois vamos para as bandas de Lins e Marília. 
Às 09h – parada na Casa do Apicultor. 

 
09.07. Entrevista, das 11 às 12h, com Mons. Augusto 

Dalvit, na Rádio Aliança. Às 10h, o Marcelo, da Vozes, passa 
para entregar-me na Rádio. 
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Acordou-se verbalmente para a produção da receita de 
babosa, mel e destilado industrialmente. 

 
10.07. Vejo Globo Repórter na TV, tradicional programa 

da Rede Globo. 
 
13.07. Às 20h, presença na Rádio Aliança, no progra-

ma Passando a Limpo. 
 
14.07. Às 16h30min, marco presença no programa do 

Gugu, na Rádio Farroupilha. O animador do programa 
achava que pelaria a coruja em 5min. Na verdade a entrevista 
durou 25min. 

 
15.07. Às 15h, com a presença de 400 pessoas no salão 

da Paróquia de Nª Sra. das Dores, lançamento do livro em 
Porto Alegre, organizado pela Vozes. 

 
23.07. Às 09h, trabalho com a revista Cláudia, de con-

sumo para o público feminino. 
 
24.07. Às 15h, no Canal 20 da NET T1 – Praia de Be-

las – RBS, sai a 1° de agosto, às 22h, sábado. 
 
25.07. Sendo dia do escritor, sou convidado, pela Vo-

zes, a me fazer presente, às 11h, à Rua Riachuelo, 1280. 
 
27.07. Respondi a uns 15 fax, além de umas dez res-

postas acumuladas na secretária eletrônica. 
 
29.07. O dentista me tratou três raízes do siso direito 

apoiadas em dois quistos. Para cicatrizar e impedir que in-
chasse, apliquei apenas tabletes de babosa in natura. 

 
30.07. Sensacional a carta amiga do Dr. Márcio Henri-

que Osanai, médico de renome em Porto Alegre. 
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05.08. Palestra em Lajeado, das 15 às 19h. 
 
06.08. Palestra, às 14h, de Cachoeira do Sul. Às 19h, 

em Santa Cruz do Sul. 
 
08.08. No Guerra é Guerra, em São Paulo. Perdi três 

horas em Guarulhos. Embarco a caminho de volta, chegan-
do, às 10h30min, em Porto Alegre. 

 
09.08. Ontem, no dia internacional da saúde, foi lan-

çado o frasco da receita, com os ingredientes: babosa, mel e 
destilado, agora estabilizado, confiado a indústria catarinen-
se. Recebeu o aval do Ministério da Agricultura. 

 
10.08. Adquiri Exame, revista brasileira de economia. 

À p. 122s, refere-se à Editora Vozes. Segundo o artigo, a 
empresa vai bem, muito bem. Palavra de seu Diretor geral. 

 
11.08. Referi-me à matéria de ontem, comentando-a 

com Lídio, da empresa. Disse estranhar muito que ninguém 
da Vozes houvesse piado, nem por fax ou carta ou telefone. 

 
12.08. Às 18h25min, vôo a Belo Horizonte, pela TAM. 

Cheguei às 22h. Vôo tranquilo. 
 
13.08. Em Belo Horizonte, pela manhã, na PUC. 
À tarde, às 14h, na Feira Pan-americana do Livro. Às 

16h, na Rádio Itatiaia, meia hora no ar, a Rádio mais sintoni-
zada no Estado de Minas Gerais. Às 19h – Feira Pan-
americana do Livro. Segundo os organizadores, sensacional era 
o adjetivo. Venderam 70 exemplares de Câncer Tem Cura! 
Minha palestra foi a única dos autores que apresentou quo-
rum. Houve autor, proveniente do Rio de Janeiro, que não 
apresentou quorum. Sua palestra não se realizou. Na verdade, 
pouco movimento na Feira, dado o pagamento de ingresso 
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de R$ 5,00, quantia considerada alta. Todos calculam antes 
de gastar R$ 5,00. Esta é que é a verdade na situação políti-
co-social brasileira. 

 
14.08. De Belo Horizonte segui, de kombi, até Conse-

lheiro Lafaiete, onde gravei comercial de meia hora. 
 
16.08. Às 19h13min, viagem de Belo Horizonte a São 

Paulo, seguindo para Ribeirão Preto. 
 
17.08. Às 09h30min, entrevista para a Rádio Império. 

Às 11h, entrevista na Rádio Cultura, de Monte Alto. Às 15h, 
entrevista, duas horas no ar, na Rádio Comunitária de Piran-
gi. Às 19h30min, palestra na Comunidade paroquial. Assim 
ocupei minha passagem para Cândido Rodrigues. Após a 
palestra, entrevista à TV Globo, de Ribeirão Preto. 

 
18.08. Entrevista de 15min à Rádio Taquaritinga. Às 

15h, viagem de Cândido Rodrigues a Ribeirão Preto. Vôo 
normal num Brasília da Rio-Sul, 27 passageiros, avião a héli-
ce. Às 19h25min, vôo de Congonhas a Brasília, num 737-
300, da VARIG, vôo absolutamente tranquilo. Chego pelas 
22h. Guilherme, da Vozes, monitorizado, de Petrópolis, RJ, 
pela Elaine, vem receber-me. Hospedo-me na Paróquia San-
to Antônio. Sinto a falta de Frei Donald, amigo desde nosso 
último encontro, de momento, em merecidas férias. 

 
19.08. Das 08h30min às 13h, palestra no Banco do 

Brasil, com perguntas e depoimentos, além de autógrafos. 
Das 14h30min às 17h, na loja da Vozes. Às 17h15min, 

aeroporto. Destino: Goiânia, num 737-200, da VASP. São 
25min de vôo. Imediatamente após a chegada, palestra no 
Banco do Brasil e duas entrevistas à TVE e SBT. 

 
20.08. Em Goiânia, das 08h30min às 09h, Rádio São 

Francisco. 
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Às 09h30min, marco presença na loja da Vozes. 
Às 11h30min – SBT (TV), até 12h15min. 
Às 14h30min, na TV Goiânia, perguntas e respostas. 
No ar por uns 15min. Em seguida, na loja Vozes, no 

ar, ao vivo. 
Às 17h30min, despedida. Aeroporto de Brasília. 
Às 19h30min – embarque de Brasília para Salvador 

com chegada prevista para 21h. 
 
21.08. Chegada às 02h em Salvador. Atraso da VASP. 

Certamente devo ter perturbado os componentes da Comu-
nidade, mas dormi no Convento histórico de São Francisco. 
Acordei às 07h30min. Barba. Ducha. Café, com os freis, de 
hábito, pronto para a jornada de trabalho. Às 07h45min, 
Almir, gerente da Vozes em Salvador, aguardava-me na por-
taria. Levou-me à loja. Pequena palestra com testemunhos, 
funcionários e demonstração. Segui para a Rádio Excelsior 
(800 KW!), da Arquidiocese. À disposição da locutora Sônia 
por meia hora. Da Rádio, sigo para o Centro de Conven-
ções, a fim de participar da II Feira Internacional do Livro da 
Bahia, evento que me trouxe ao Estado. Autógrafos. Preparei 
a receita ao vivo. Às 13h, rumei, com Almir, Fátima e Bárba-
ra até o Restaurante Yemanjá (com moças, negras, fantasiadas 
à Yamanjá, que serviam às mesas) para almoçar frutos do 
mar, com pimenta à beça! Após a refeição, aeroporto. Em-
barco às 15h20min. De Salvador a São Paulo, duas horas e 
quinze de vôo. 

 
22.08. Às 14h, no Colégio São José, em Pelotas, pales-

tra de três horas. Regresso, no mesmo dia, a Porto Alegre, 
chegando em casa à meia-noite. 

 
24.08. Pedi à distribuidora da Vozes seis caixas de li-

vros. São 432 volumes. 
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25.08. Às 14h, no vôo 014, da TAM, viajo a Curitiba. 
Miguel e Sueli me recebem no aeroporto. Sou hóspede dos 
Frades Menores. Às 16h, visita à loja da Vozes, à Rua Volun-
tários da Pátria, 41. Entretive-me com os cinco simpáticos 
funcionários e eventuais clientes. 

 
26.08. Das 14 às 18h, no Teatro Bom Jesus, palestra e 

lançamento de Câncer Tem Cura! No início da palestra, flashes 
apanhados pela TV Globo. 

Na palestra da manhã, dei entrevista a seis rádios lo-
cais, indo de Herodes a Pilatos, com hora marcada. 

 
27.08. Das 10 às 11h30min e das 14 às 17h, lançamen-

to de Câncer Tem Cura! em Ponta Grossa. Antes das 10h, 
entrevista à Rádio Santana. 

Ao almoço, pelo telefone, entrevista a jornal de Lon-
drina. Às 18h, regresso a Curitiba. 

 
28.08. Vôo 301, da Rio-Sul, de Curitiba a Londrina. Às 

14h palestra, com lançamento de Câncer Tem Cura!, seguida 
de tarde de autógrafos, na catedral metropolitana. 

Em Londrina, a BAND deseja realizar programa ao 
lado do Prof. Fidélis, que já falou sobre babosa, com o obje-
tivo de divulgar suas virtudes medicinais. Vamos lá! 

Às 19h, nova palestra, no auditório da catedral metro-
politana. 

 
29.08. De Londrina, viagem a São Paulo, a fim de par-

ticipar do programa Guerra é Guerra! Já é a quarta vez que 
entro em tal programa. Domingo, regresso a Porto Alegre. 

 
04.09. Em Santa Cruz do Sul, no auditório da Câmara 

dos Vereadores, sob a responsabilidade da Vozes, com Ri-
cardo, fone 711-3668. 

 
05.09. Em Ivoti, a partir das 19h, palestra. Levar livros. 
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08.09. A convite de Élvio, fone (055) 223-6111, sigo 

para Santa Maria. 
 
09.09. Partida de Santa Maria, para palestra, à tarde, 

em Candelária. 
 
12.09. A convite da Universidade Federal da Paraíba, 

viajo a Recife. Sigo até João Pessoa. Da Capital para Patos, 
passando por Campina Grande, viajo de carro – Palestras. A 
Universidade interiorizou-se, na tentativa da promoção hu-
mana e social daquele povo. Ajudou no conhecimento das 
plantas medicinais. Incentiva o uso das plantas e ervas nati-
vas. Cultiva-as em viveiros e distribui-as. 

 
15.09. Às 0h15min aterrisso no Aeroporto Internacio-

nal Salgado Filho, em Porto Alegre. Claro que encostei o 
cadáver à 01h15min. Telefonema do Exterior às 02h. Novo 
telefonema às 05h30min: Dois casos de AIDS. Às 
06h30min, levantar para laudes e missa, que começam às 
07h. 

 
16.09. À tarde, acompanho a equipe da SBT, de São 

Paulo, tendo à frente Selma, Celso e Carlos, gravação de 
programa, nos corredores do Convento São Boaventura, em 
Daltro Filho, Imigrante. 

 
17.09. Viajo a Uruguaiana, ao meio-dia e meia para fa-

zer palestra dia 18, sob a responsabilidade de Juraci Luques 
Jaques, fone: 412-5977. 

 
21.09. A convite da Professora Darcila Viegas, fone 

605-2226, em nome da ULBRA, de Torres, palestra às 
19h30min. 
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22.09. Dão-se os primeiros passos, tendo a assessoria 
do Dr. Nestor para o encaminhamento dos estatutos da fu-
tura Fundação Frei Romano Zago. 

 
De 23 de setembro a 01 de outubro, viagem à Itália. 
 
10.10. Às 19h45min, viagem a Curitiba. 
 
11.10. Às 11h, palestra no 1° Congresso Brasileiro de 

Medicina Natural, promovido pelo Instituo Sul-americano 
de Ciências e Naturopatias (ISCINA), no Centro Cívico, 
Edifício Castelo Branco, 999. 

Às 14h, palestra no Ginásio de Esportes do Colégio 
Nª Sra. do Rosário, Rua Eduardo Geronasso, 1266, Bairro 
Bacacheri, próximo ao Mercadorama. 

 
12.10. Das 10h30min às 11h, entrevista na Rádio 

CBN, da Rede Globo. 
 
13.10. De manhã, Rodoviária. Embarque para Cambo-

riú, SC. Já às 11h30min há entrevista marcada, segundo a 
Sra. Nilva, fone (047) 367-4333, que me recebe. A noite, 
palestra. 

 
14.10. Embarco no Aeroporto de Navegantes rumo a 

São Paulo. Participo, ao vivo, no programa Mulher de Hoje, da 
Rede Manchete. Depois do compromisso, regresso a Porto 
Alegre. 

 
16.10. Viagem a Bagé. Palestra às 19h. A Sra. Maria 

Matilde Saraiva Vieira, Rua Seneral Neto, 242, fone (053) 
242-5005, pede que me previna de livros. 

 
20.10. Pe. Leoclides, fone 493-1882, e Dª Luci, fone 

493-3815, convidam para falar à Pastoral da Saúde e ao Clu-
be de Mães da Paróquia Santa Isabel, em Viamão. 
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23.10. Pela manhã, viagem a Santo Antônio do Planal-

to, pouco antes de Carazinho. Responsável pelo contato: 
Jáder Alberton, fone (054) 331-1322, ramal 29. Levo 100 
livros. 

 
24.10. Tribuna, na Rádio de Carazinho. À noite, pales-

tra na Paróquia. 
 
27.10. Viagem a São Paulo, pela TAM, às 09h30min. 

Cheguei às 11h em Guarulhos. 
 
28.10. Chegada ao Aeroporto de São José do Rio Pre-

to às 10h18min. Às 10h45min, entrevista com Roberto 
Toledo. Às 12h, almoço. 

Das 13h30min às 14h30min – coletiva no Hotel Rivie-
ra. 

Das 15 às 18h – tarde de autógrafos. Às 16h30min, in-
terrupção para entrevista em Hora Fantástica, conduzida por 
Rúbens Celso. 

Das 18h30min às 19h30min, jantar no Restaurante H. 
T. Bar, Rua Antônio de Godói, 3822. 

Das 20h às 21h30min, palestra no Centro de Eventos. 
 
29.10. No programa de Roberto Toledo, de novo. Às 

09h, rádio. 
Às 13h25min, embarque para São Paulo, chegando em 

Guarulhos às 14h15min. 
Às 15h, viagem para Pindamonhangaba, direto para a 

Clínica Ma Chérie, nada a ver com o francês, como poderia 
ser, à primeira vista, mas é logotipo que pretende infundir 
paz. 

 
30.10. Às 08h30min, direto para uma Rádio FM. Falei 

por meia hora. 
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Às 14h, outra Rádio, com o locutor Aldo. Às 16h, 
TVE. À noite, às 20h, palestra no auditório do Externato 
São José, das Irmãs Franciscanas. Terminou às 22h45min. 

 
31.10. Saída de Pindamonhangaba às 07h. Chego a São 

Carlos para a palestra, à tarde. Responsável pelo convite: 
Reinaldo Musetti, fone (16) 272-9278. 

 
01.11. Regresso a Porto Alegre, procedente de Ribei-

rão Preto, via São Paulo (Guarulhos), pela VARIG. 
 
07.11. Às 14h, na Feira do Livro, em Porto Alegre. 

Autógrafos. 
 
09.11. Na Universidade de Tubarão, SC, às 19h30min, 

palestra na Escola Técnica Dionísio de Freitas, convidado 
pelo Prof. Sílvio e/ou Dª Benta, fone (48) 622-5864. 

 
10.11. Às 14h30min, palestra na igreja-matriz de Blu-

menau, à Rua 15 de novembro. Às 20h, Florianópolis, 
palestra para a Associação de Pais e Amigos, à Av. Jorge 
Lacerda, em frente à igreja católica. 

Às 24h, retorno a Porto Alegre, por via rodoviária. 
Chegada às 06h. 

 
12.11. Às 23h, via rodoviária, de Porto Alegre a Santa 

Rosa. Destino: Cândido Godói. Responsável pelo convite: 
José Renato Scherer, fone (55) 548-1179. Levo 400 livros. 

 
13.11. Às 09h – São Pedro do Butiá. 
Às 14h – Porto Xavier. 
Às 19h – Santa Rosa (Unijuí). 
 
14.11. Às 09h, Rincão Vermelho, na barranca do Rio 

Uruguai. 
Às 14h – Roque Gonzáles. 
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Às 20h – Campina das Missões. 
 
15.11. Às 09h – missa e palestra em Linha São Miguel. 
À noite, regresso a Porto Alegre, para chegar segunda-

feira de manhã. 
 
19.11. Vôo a São Paulo. Palestra em Laranjal Paulista. 

Dormi na Fazenda Santa Maria de Alcobaça, município de 
Cerqueira César. 

 
20.11. Viajo na carona de Lindomar, gerente da Vozes, 

em Campinas, para palestra em Guaimbê. Às 07h30min, 
entrevista para uma Rádio de Marília. A partir desta Rádio, 
das 08h30min, até 12h15min, entretive-me, falando a mais 
quatro rádios, todas de Lins. 

 
21.11. Às 14h30min, palestra em Guaimbê, no mesmo 

local. À noite, menos mal!, sem explicação, foi suspenso o 
programa com Evê Sobral. Teria sido cansativo demais. 

 
22.11. Missa, às 09h, em Guaimbê. Às 13h30min, via-

gem a São José do Rio Preto, 170 kms, com o Sr. Ivo ao 
volante, a fim de pegar o Brasília, da Rio-Sul, rumo a São 
Paulo, com pouso em Ribeirão Preto. Decolagem de SP, às 
21h15min, aterrissando em Porto Alegre, às 23h30min. 

 
28.11. São 89 cartas, despachadas pelo correio. O total 

deste mês é de, mais ou menos, 300 cartas. 
 
02.12. Recebo o roteiro de palestras a serem proferidas 

na Serra. 
 
03.12. Às 09h – viagem a Santa Catarina. Às 20h, pa-

lestra na igreja-matriz de Blumenau, SC. 
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04.12. Pela manhã, entrevista em duas Rádios de Blu-
menau. 

À noite, no Salão de Convenções do Itapema Palace 
Hotel, palestra para público refinado, em Itapema, SC. 

 
05.12. Às 17h, no Hotel Plaza Caldas da Imperatriz, 

em Santo Amaro da Imperatriz, SC, repetiu-se a palestra 
para público de alto coturno. Às 20h, início da viagem de 
regresso a Porto Alegre, onde chego às 02 da madrugada. 

 
08.12. Ligo para o atacado da Editora Vozes, à Rua 

Ramiro Barcelos, 386. Quero saber quanto a transportadora 
cobra para entregar mil livros em Cândido Godói? Respon-
deu: R$ 71,00. 

 
10.12. Vôo, pela Transbrasil, às 06h30min. Chegada às 

07h30min. Hospedo-me no Alta Reggia Plaza Hotel – 04 
estrelas, no centro de Curitiba. 

Às 10h – Rádio Clube, com Sérgio Silva e Laércio 
Mendes. 

Às 11h – Folha do Paraná, jornal. 
Às 12h – TV Iguaçu – SBT, com Mário Celso. 
Às 14h – Rádio Rede Independência, com Mário Cel-

so. 
Às 16h – Rádio CBN – Banda B. 
Às 20h – Jantar (uf!): Porta Romana. 
 
11.12. Às 09h – Rádio Iguaçu, de Araucária, por tele-

fone. 
Às 10h30min – Rádio Colombo, com Sônia Baruque. 
Às 14h – TV BAND, com Ricardo Chad. 
Às 16h – TV Exclusiva (gravação), com Ney Lepre-

vost. 
Às 17h – Jornal Folha do Povo. 
Às 20h – Palestra no salão da Igreja Nª Sra. de Guada-

lupe. 
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12.12. Às 14h10min, pela TAM, regresso a Porto Ale-

gre. 
Às 23h, embarque, via rodoviária, para Santa Rosa. 
 
13.12. Às 08h30min – Guarani das Missões. 
Às 20h – Boa Vista do Buricá. 
 
14.12. Às 08h – Porto Lucena. 
Às 16h – São Luís Gonzaga (cancelada). 
Às 20h – 16 de Novembro. 
 
15.12. Às 08h30min – Porto Vera Cruz. 
Às 15h – Santo Cristo. 
Às 20h – Cerro Largo. 
 
16.12. Às 08h30min – Três Passos. 
Às 15h – Humaitá. 
Às 20h – Três Passos. 
 
17.12. Às 09h – Alecrim. 
Às 15h – Tucunduva. 
Às 20h – Tuparendi. 
 
18.12. Às 08h30min – Cândido Godói. 
Às 15h – Cinquentenário. 
Às 20h – São José do Inhacorá. 
 
19.12. 09h – Três de Maio. 
15h – São Paulo das Missões. 
19h – São Martinho. 
 
20.12. Regresso a Porto Alegre. 
 
21.12. Às 06h40min, vôo ao Rio de Janeiro, pela 

VARIG. 
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23.12. Regresso a Porto Alegre, saindo do Rio, às 

07h45min, pela TAM. 
 
 

- 1999 - 
 

04.01. Às 16h, encontro com a Dra. Cláudia, advoga-
da. Decidi, com data de 07 de dezembro, entrar com ação 
judicial contra a revista Veja “por danos morais”. Valor: 2 
milhões de reais. 

 
11.01. Às 15h – deponho na 6ª Delegacia, em Ipane-

ma, Porto Alegre, com a presença da advogada Cláudia. 
 
26.01. Às 22h45min, entrego cinco caixas de Câncer 

Tem Cura! no Box 41 da Rodoviária de Porto Alegre. Desti-
no: Cândido Godói. São 360 exemplares, material para 
futuras palestras. 

 
28.01. Aguardo, ansioso, notícias do resultado da pes-

quisa realizada sobre a babosa pela Unicamp. 
 
29.01. Será que o Lindomar, gerente da Vozes em 

Campinas, não vai me informar sobre os resultados das pes-
quisas realizadas sobre a babosa pela Unicamp? Ele 
prometeu tais resultados para esta semana, sem falta. 

 
31.01. Às 23h – viagem, via rodoviária, para Santa Ro-

sa, a fim de iniciar maratona de palestras na região. 
 
01.02. Às 09h – Criciumal. 
Às 14h – Tiradentes do Sul. 
Às 20h – Criciumal. 
 
02.02. Às 09h – Braga. 
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Às 15h – Bom Progresso. 
Às 20h – Boa Vista das Missões. 
 
03.02. Às 09h – Frederico Westphalen. 
Às 14h – Caiçara. 
Às 17h – Seberi. 
Às 20h – Rodeio Bonito. 
Pela manhã, 40min na Rádio Luz e Alegria, de Frede-

rico Westphalen. 
 
04.02. Às 09h – Eugênio de Castro. 
Às 15h – Santo Ângelo. 
Às 20h – Caibaté. 
Mantive entrevista na Rádio Santo Ângelo – 20min, 

Rádio Sepé Tiaraju – 40min, TV/RBS – 5min, Rádio Caibaté 
– 15min. 

 
05.02. Às 09h – Rádio de Cerro Largo. 
Às 16h – Sete de Setembro. 
Às 20h – Santa Rosa. 
Visita a três famílias beneficiada pela babosa, inclusive 

um advogado, Dr. Lírio Hartmann. 
 
06.02. Às 09h – Rádio Cerro Azul, direto de Campinas 

das Missões: 40min de programa. 
Às 20h – Linha Acre. 
 
08.02. Às 09h – Tenente Portela. 
Às 15h – Redentora. 
Às 18h – Rádio Querência, de Santo Augusto. 
Às 20h – Santo Augusto. 
 
09.02. Às 09h – Palmitinho. Entrevista Rádio Chiru. 
Às 14h – Herval Seco. 
Às 18h – Dois Irmãos das Missões. 
Às 20h – Vista Alegre. 
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10.02. Às 09h – Horizontina. 
Às 15h – São Valério. 
Às 20h – Independência. 
 
11.02. Às 09h – São Miguel das Missões. 
Às 14h – Jóia. 
Às 18h – Coronel Barros. 
Às 20h – Giruá. 
 
12.02. Às 09h – Catuípe. 
Às 14h – Ajuricaba. 
Às 18h – Vitória das Missões. 
Às 20h – Santa Rosa. 
Às 23h – regresso a Porto Alegre. 
 
26.02. Recebo comunicação da passagem para Roma: 

YHB2WV pela VARIG. Telefonar duas horas antes de reti-
rá-la e fornecer n° de identidade. Com isso, providenciam o 
bilhete, sem a gente precisar esperar... 

 
01.03. Telefonei ao Pérsio, da Vozes, da Ramiro, a fim 

de enviar 30 bíblias para a catequista, em Divinópolis, Euni-
ce Luísa dos Santos Silva. Com isso terá facilitado seu 
trabalho junto aos catequizandos. 

 
03.03. Retirei minha passagem para Roma, na agência 

da VARIG, Praça da Alfândega. 
 
05.03. Instalei estante para livros sobre saúde, na Se-

cretaria da Babosa. Para aí será transferido o arquivo sobre 
tal assunto. 

 
08.03. No dia internacional da mulher, às 08h30min, 

palestra no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Clube de 
Mães, de Progresso. Para uma segunda-feira, dia de trabalho, 
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a presença de 150 pessoas foi surpresa agradável. Vendi vin-
te livros. 

 
09.03. Recebi o orçamento para pintura 1, pintura 2 e 

Fu/Jê de nossa casa. Respectivamente, R$ 15.000,00, R$ 
35.000,00 e R$ 48.950,00. Assustei-me. 

 
11.03. Na filial da Teka, em Porto Alegre, à Praça Os-

valdo Cruz. 15, sala 811, Frei Aloísio e eu encomendamos 48 
jogos de lençóis e fronhas, além de toalhas de rosto e banho 
para nossos hóspedes. 

 
15.03. Entreguei, na Evnagraf, Frei Olímpio – A Saga de 

um Pioneiro, com as correções. 
 
16.03. Às 18h15min, vôo de Porto Alegre ao Rio, se-

guindo, à noite, para Roma. 
 
18.03. Congresso em Grosseto sobre babosa. 
 
19.03. Viagem a Grottaglie. 
 
20.03. Viagem a Altamura. 
 
21.03. Viagem a Isérnia. 
 
22.03. Viagem a Bari. 
 
23.03. Viagem a Lucca. 
 
24.03. Viagem a Florença – Milão. 
 
25.03. Viagem a Trieste. 
 
26.03. De Trieste para Grancona. 
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27.03. Congresso em Grancona. 
 
28.03. Vó di Brêndola (Vicenza). 
 
29.03. Confirmo o vôo de regresso. 
 
30.03. Visita ao chefe dos farmacêuticos da Itália (con-

trola 16 mil farmácias), Dr. Alberto Albreckt, em Milão. Em 
seguida, rumo ao Malpensa, terminal 1. Às 23h, decola o 
avião que me leva para o Brasil. 

 
06.04. Telefonei a Vozes de Petrópolis, RJ. Atendeu-

me Frei Vitório, da nova Diretoria da empresa. Quis saber 
quanto tenho em haver em direitos autorais. Pedi cinco mil 
exemplares de Câncer Tem Cura!, a preço de gráfica, descon-
tando-os dos direitos autorais. 

 
08.04. A Dra. Cláudia comunica que Veja acusa que 

recebeu nossa ação no dia 30 de março. 
 
13.04. Viagem a Ijuí, de ônibus, carregando caixas e 

mais caixas de meu livro no porta-bagagem. 
 
14.04. Às 09h – Fortaleza dos Vales. 
Às 20h – Tapera. 
 
15.04. Às 09h – Pirapó. 
Às 15h – Santo Antônio das Missões. 
Às 20h – Ibirubá. 
 
16.04. Às 09h – Ijuí. 
Às 15h – Espumoso. 
Às 20h – Coronel Bicaco (cancelado por causa do 

temporal com queda de luz). 
 
19.04. Às 09h – Jaboticabal. 
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Às 15h – Iraí. 
Às 20h – Caibi, SC. 
 
20.04. Às 15h – Palmeira das Missões. 
Às 20h – Saudades, SC. 
 
27.04. Mônica, da Vozes, comunica que meu pedido 

de cinco mil exemplares do livro será atendido. Providencia 
a remessa por transportadora. 

Dr. Abraão Vinogron pede-me para estar nos estúdios 
da Rádio Guaíba, dia 08.05, às 07h. 

 
03.05. Recebo Frei Olímpio – A Saga de um Pioneiro. En-

vio os primeiros exemplares aos colaboradores. 
 
04.05. Recebi os cinco mil livros encomendados à Edi-

tora Vozes. É muito livro para passar no cobre. 
 
08.05. Na Rádio Guaíba, das 07 às 09h, entrevistado 

por Dr. Vinogron. A entrevista foi rasgação de seda sempre 
em meu favor... 

 
09.05. Às 09h – missa e palestra na Capela Don Orio-

ne, Paróquia de Santa Teresa, Bairro Cristal, Porto Alegre. 
 
10.05. Da Rodoviária parto, às 21h, para Cândido Go-

dói. 
 
11.05. Às 09h30min – Bossoroca. 
Às 20h – Ijuí. 
 
12.05. Às 09h – Santa Bárbara. 
Às 20h – Cruz Alta. 
 
13.05. Às 09h – Cruz Alta. 
Às 14h – Saldanha Marinho. 
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Às 20h – Augusto Pestana. 
 
14.05. Às 14h – São Luís Gonzaga. 
Às 20h – Santiago. 
 
15.05. Às 09h – Porto Mauá. 
Às 20h – Guarani das Missões. 
 
17.05. Às 14h – São Borja. 
Às 20h – São Borja. 
 
18.05. Às 14h – Itaqui. 
Às 20h – Alegrete. 
 
19.05. Às 14h – Faxinal do Soturno. 
Às 20h – Silveira Martins. 
 
20.05. Às 09h – Agudo (suspenso). 
Às 14h – São Martinho da Serra. 
Às 20h – Restinga Seca. 
 
21.05. Às 09h – Salto do Jacuí. 
Às 14h – Tupanciretã. 
Às 20h – Entre-Ijuís (suspenso). 
 
24.05. Às 09h – Coronel Bicaco (suspenso). 
Às 14h – Sarandi. 
Às 20h – Constantina (suspenso). 
 
25.05. Às 09h – Rondinha. 
Às 14h – Novo Barreiro. 
Às 20h – Chapada (suspenso). 
 
26.05. Às 09h – Modelo, SC. 
Às 14h – São Carlos, SC. 
Às 20h – Pinhalzinho, SC. 
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27.05. Às 14h – Planalto. 
Às 20h – Amestista do Sul (suspenso). 
 
28.05. Às 09h – Constantina. 
Às 14h – Palmitos, SC. 
Às 20h – Itapiranga, SC. 
 
29.05. Fim da maratona. 
 
31.05. Despachei 30 caixas, de 72 livros cada, para 

Cândido Godói. 
 
03.06. 07h – partida para São Paulo, pelo vôo 123 da 

VARIG. Já pela manhã, à chegada, entrevista para a impren-
sa. 

Às 11h, na TV CNT, ao vivo, roda viva, com sete pes-
soas. 

Às 14h30min – palestra no Clube de Regatas Tietê. Ao 
redor de mil pessoas. Cem livros vendidos. Hóspede no The 
Park Lane Hotel: quatro estrelas. 

 
04.06. Às 10h – à disposição da imprensa. Gravação 

na Rádio Mundial. 
Às 16h – palestra, no SESC, para a 3ª idade, à Rua do 

Carmo, 147. 
 
05.06. Às 14h30min – programa no CNT, com Evê 

Sobral, entrevista ao vivo. 
 
06.06. Às 09h, no vôo 266, da VARIG, viagem a Bra-

sília, onde chego pelas 11h. Almoço na casa dos parentes de 
Ronaldo Ramos Santos, fone (061) 346-4237. 

 
07.06. Às 08h, TV Brasília, canal 6. Cobre o Distrito 

Federal e parte do Estado de Goiás. 
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Às 15h46min, no vôo 317, para São Paulo. No vôo 
152, para Curitiba. Às 20h30min, embarque para Videira, SC, 
chegando às 02h30min. Mesmo nesta hora, recebe-me Pe. 
Lemes, salvatoriano. Durmo no Seminário da Congregação, 
em Videira, tel.: (049) 566-0415. 

 
08.06. Às 14h30min, palestra para a 3ª idade, no salão 

paroquial, à Rua Padre Anchieta, 380. 
Às 19h30min, 2ª palestra, no mesmo local, isto é, Vi-

deira. 
 
09.06. Às 14h – Tangará. 
Às 19h30min – Tangará, 2ª palestra. 
 
10.06. Às 14h30min – Pinheiro Preto. 
Às 19h30min – Pinheiro Preto, 2ª palestra. 
 
11.06. Às 14h – Fraiburgo: palestra na igreja do Bairro 

São José. 
Às 19h30min – na matriz, centro. 
 
12.06. Às 14h – Jomerê. 
Às 20h30min, embarco em Videira para chegar na Ro-

doviária, em Porto Alegre, às 05h45min. 
 
14.06. Atendo a correspondência atrasada. 
 
17.06. Anunciam minha presença na Rádio Guaíba, 

domingo, às 08h até 09h30min. Repetem o anúncio. 
 
20.06. Às 08h – na Rádio Guaíba. Enlouquece o tele-

fone. 
Às 23h – embarque, na Rodoviária, para Santa Rosa. 
 
21.06. Às 14h – Santo Ângelo – Clube 28 de Maio. 
Às 20h – Ijuí – Paróquia Cristo-Rei. 
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22.06. Às 09h – Ronda Alta. 
Às 14h – Ametista do Sul. 
Às 20h – São José do Cedro, SC. 
 
23.06. Às 09h – Guaraciaba, SC. 
Às 20h – Faxinalzinho. 
 
24.06. Às 09h – Coronel Freitas, SC. Entrevista à Rá-

dio Continental. 
Às 11h30min – TV em Chapecó: SBT. Mais de meia 

hora ao vivo. 
Às 15h – São Miguel d’Oeste, SC. Às 17h30min, en-

trevista de 20min (gravação). 
Às 19h – São Miguel d’Oeste, SC, 2ª palestra. 
 
25.06. Chapecó, SC. 
Às 10h – Rádio, ao vivo. Uma hora. 
Às 14h – Catedral – lotada. Mais de 1200 pessoas. En-

trevista na BAND. 
Às 19h – Catedral, 2ª palestra. Mais de 600 pessoas. 

Gravação para SBT. Vai ao ar sábado, ao meio-dia. 
Em Chapecó foram vendidos 360 livros. 
 
26.06. Às 09h – Pinhalzinho, SC. 
Às 14h – Trindade do Sul (suspenso). 
 
28.06. Às 14h – São Vicente do Sul. 
Às 19h – São Francisco de Assis. 
 
29.06. Às 14h – Rosário do Sul. 
Às 19h – Rosário do Sul, 2ª palestra. 
 
30.06. Às 14h – Dom Pedrito (suspenso). 
Às 20h – Uruguaiana. Entrevista na Rádio Charrua e 

Rádio São Miguel. 
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01.07. Às 14h – São Pedro do Sul – Rádio Municipal. 
Às 20h – Júlio de Castilhos. 
 
02.07. Às 09h – Agudo. Rádio Agudo. 
Às 14h – Restinga Seca (suspenso). 
Às 20h – São João do Polêsine. 
 
04.07. Das 08 às 09h30min, Rádio Guaíba, Porto Ale-

gre. 
 
06.07. Às 14h – Guarujá do Sul, SC. 
Às 19h30min – Anchieta, SC (suspenso). 
 
07.07. Às 14h – Caxambu do Sul, SC. 
Às 20h – Palmasola, SC. 
 
08.07. Às 14h – São João d’Oeste, SC. 
Às 20h – Tunápolis, SC. 
 
09.07. Às 14h – Maravilha, SC. 
 
12.07. Às 14h – Mata. 
Às 20h – Jaguari. 
 
13.07. Às 14h – São Sepé. 
Às 19h – Dom Feliciano. 
 
14.07. Às 14h – Rio Grande. 
 
15.07. Às 14h – Jaguarão. 
Às 19h – Jaguarão, 2ª palestra. 
Ao almoço, 45min no Canal Aberto, TV de Rio Bran-

co, Uruguai. 
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17.07. Às 08h, num 737-200, da VASP, vôo a São Pau-
lo. Programa na CNT, iniciado às 14h30min. Entrei num 
bloco, ficando no ar por meia hora. O truque usado por Evê 
foi o de influenciar a opinião pública usando os artistas. Três 
artistas foram chamados a dar opinião sobre o uso da babo-
sa. Os três testemunharam que haviam usado a receita, com 
sucesso. Quem forma a opinião pública é muito mais o artis-
ta, mais mesmo que o médico. 

Nos bastidores, presentearam-me com O Poder Curativo 
da Babosa – Aloe Vera, de Neil Stevens. Aproveitando o tem-
po do trajeto até o aeroporto e a duração do vôo, quando 
aterrissei no Salgado Filho, tinha devorado as 129 páginas. 

 
19.07. Telefonemas. Leio e respondo cartas. 
 
20.07. Busquei os exemplares de Câncer Tem Cura!, 

brinde da Editora Vozes, correspondentes à 27ª edição. 
Vibração com o livro de Neil Stevens, acima citado. 

Sua frase é completa, no início da Introdução: A utilização 
clínica da babosa pode converter-se no avanço médico mais importante 
ocorrido em toda a história da humanidade. Não se pode dizer 
mais... 

 
21.07. Ocupo-me com a correspondência: respondo 

cartas e fax. 
 
23.07. Encontro na PROALOE, à Av. Presidente Ro-

osevelt, 1241, loja 3. 
 
24.07. Observei que as obras de pintura, mais as re-

formas acrescentaram uma terça parte ao orçamento inicial 
de R$ 15.400,00. Minha ideia é enterrar os fios elétricos, os 
do telefone e interfone. De minha parte, faça-se! 
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02.08. Às 20h, de Porto Alegre a São Paulo. Às 
21h30min, São Paulo ao Malpensa, Milão, Itália, pela 
VARIG. 

 
03 e 04.08. Masio – Alessandria. 
 
05.08. Em Cortemilia, conferência exclusiva para mé-

dicos, farmacêuticos, biólogos e químicos. Previsão – 25 a 30 
pessoas. Apareceram mais de 70, com delegações de Turim, 
Gênova, etc. 

 
06.08. Cúneo – Santuário del Todocco. Confissões, 

missa e palestra. 
 
07.08. Cúneo – Santuário del Todocco – Via Crucis. 
 
08.08. Masio – concelebração às 11h. Às 21h, confe-

rência na biblioteca municipal. 
 
09.08. Concelebração e conferência em Abbazia. 
 
10.08. Conferência em Asti. 
 
11.08. Turim – visita à Associação dos Excepcionais e 

Kemia Tau. 
 
12.08. Às 22h30min, no Malpensa, Milão, com destino 

a São Paulo, chegando 05h45min. De São Paulo, às 
07h30min, viajo até Porto Alegre, chegando às 09h, pegando 
carona no mesmo aparelho MD-11, da VARIG, procedente 
de Paris. 

 
19.08. O ICSFA me oferece uma das suas unidades, a 

fim de apressar o processo da fundação. Com tal oferta, a 
Fundação Frei Romano Zago funciona a partir de hoje. 
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20.08. Encomendei, através de Eliane Araújo (0xx11 – 
4238.6266), cem exemplares de O Poder Curativo da Babosa – 
Aloe Vera, de Neil Stevens. 

 
23.08. Deixei em dia a correspondência que ficara en-

calhada em virtude da viagem. 
 
29.08. À noite, às 23h, da Rodoviária para Santa Rosa. 
 
30.08. Às 09h – Xanxerê, SC. 
Às 15h – Xaxim, SC. 
 
31.08. Às 09h – Concórdia, SC. 
Às 15h – Concórdia, SC, 2ª palestra. 
 
01.09. Às 09h – Luzerna, SC. 
Às 15h – Joaçaba, SC. 
Às 20h – Joaçaba, SC, 2ª palestra. 
 
02.09. Às 09h – Jaborá, SC. 
Às 15h – Água Doce, SC. 
Às 19h – Catanduvas, SC. 
 
03.09. Às 09h – Salto Veloso, SC. 
Às 15h – Treze Tílias, SC. 
Às 20h – Monte Carlo, SC. 
 
04.09. Às 15h – Herval d’Oeste, SC. 
 
05.09. Às 22h – embarco, em Joaçaba, SC, para Porto 

Alegre. 
 
08.09. Confirmei, com Dra. Cláudia, a queixa-crime 

contra a Rede Globo. 
 
14.09. Despachei cartas trancadas desde agosto. 
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15.09. A partir das 14h, o Prof. Elias Nunes Gonzáles 

foi entrevistado pelo CBN sobre o uso da babosa. Referiu 
maravilhas realizadas pela planta. Insistiu no uso do gel, 
afirmando que na casca encontra-se a aloína, segundo o con-
ferencista, elemento tóxico. Segundo ele, 30 laboratórios 
usam somente o gel. Não negou o uso da casca, mas se deve 
usar com prudência. Falou no produto estabilizado, comparan-
do-o ao leite pasteurizado, ou seja, prepara-se-o eliminando-
se-lhe as substâncias que, sem elas, o produto durará mais 
tempo e não prejudica a quem o consome... 

 
17.09. Às 19h30min, palestra no GBOEX sobre babo-

sa. A Dra. Maria Inês Farias foi honesta: Há três anos que 
aplica a babosa estabilizada. 

 
21.09. O processo contra a Rede Globo deu entrada 

na 4ª vara civil do Rio de Janeiro. 
 
23.09. Às 16h em diante, na TV Guaíba, com Marley. 
Neste dia foi aprovada oficialmente a Fundação Frei 

Romano Zago. 
 
24.09. Às 06h15min, entrevista, na Farroupilha, com 

Albani. 
Hoje, depois de tanto tempo, a rede elétrica, os telefo-

nes e a iluminação entraram a funcionar, tudo encanado e 
soterrado. 

 
25.09. Às 09h, palestra no Bourbon, da Assis Brasil. 

Entrada: quilo de alimento. Vendi 30 livros. 
 
26.09. Domingo, às 23h, por via rodoviária, rumo a 

Santa Rosa, com várias caixas de livros no porta-malas. 
 
27.09. Às 14h – Itá, SC. 
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Às 20h – Peritiba, SC. 
 
28.09. Caçador, SC. Pela manhã, entrevista na Rádio, 

com Doraci. 
Às 14h – Caçador, SC, 1ª palestra. 
Às 19h30min – Caçador, SC, 2ª palestra. 
 
29.09. Canoinhas, SC. 
Pela manhã, entrevista em Rádio. 
Às 14h – palestra para 800 pessoas. 
Às 19h30min – Porto União, SC. 
 
30.09. Às 09h – Correa Pinto, SC. 
Às 14h – São Joaquim, SC (suspenso). 
Às 20h – São Cristóvão, SC. 
 
01.10. Às 09h – Herval Velho, SC. 
Às 14h – Curitibanos, SC. 
Às 20h – Curitibanos, SC, 2ª palestra. 
 
02.10. Às 09h – Major Vieira, SC. 
Às 14h – Gal. Carneiro, SC. 
Às 20h – Bituruna, SC. 
 
04.10. União da Vitória, PR. 
Das 10 às 11h – Rádio. 
Às 14h – União da Vitória, PR, 1ª palestra. 
Às 19h30min – União da Vitória, PR, 2ª palestra. 
 
05.10. Às 09h – Paulo Freitas, PR (suspenso). 
Às 14h – Paulo Frontin, PR (suspenso). 
Às 19h30min – Irani, SC. 
Às 23h, retorno a Porto Alegre, partindo de Concór-

dia, SC. 
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10.10. Soube, pelo telefone, que o Congresso Interna-
cional sobre a babosa realizar-se-á em San Miniato, perto de 
Pisa, Itália. Língua oficial: inglês. 

 
11.10. A Sra. Carmela, beneficiada pela receita de ba-

bosa, mel e destilado e entusiasta divulgadora, convida-me 
para falar na Universidade de Nápoles, a médicos seus co-
nhecidos, a 19 de março de 2000. 

 
13.10. A partir de hoje, a Fundação Frei Romano Zago, 

numa como que incursão cultural, assina O Correio do Povo. 
 
18.10. À noite, Rádio Aliança, Porto Alegre. 
 
24.10. Domingo, ao meio-dia, viajo a Santa Rosa. 
 
25.10. Pato Branco, PR – três Rádios, de manhã. 
Ao meio-dia, TV. 
Às 14h – Francisco Beltrão, PR. 
Às 20h – Clevelândia, PR. 
 
26.10. Francisco Beltrão, PR – duas Rádios e TV pela 

manhã. 
Às 14h – Pato Branco, PR – 1ª palestra. 
Às 20h – Pato Branco, PR – 2ª palestra. 
 
27.10. Às 09h – Vitorino, PR. 
Às 14h – Francisco Beltrão, PR. 
Às 20h – Pranchita, PR. 
 
28.10. Às 09h – Santo Antônio do Sudoeste, PR. 
Às 14h – Realeza, PR. 
Às 20h – Capanema, PR. 
 
29.10. Às 09h – São João, PR. 
Às 14h – Dois Vizinhos, PR. 
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Às 20h – Palmas, PR. 
Viagem de regresso a Porto Alegre. 
 
31.10. Proponho-me a pôr ordem na mesa de traba-

lho, correspondência, arquivo. 
 
03.11. Recolhi o processo da Fundação Frei Romano Za-

go. 
 
06.11. Segundo telefonema da Família Zanatta, Talita 

Maria Botta, de Bento Gonçalves, seria portadora de estra-
nha doença (talvez apenas 100 casos no mundo) chamada 
linfangioliomiomatose no pulmão. Os médicos falam em trans-
plante de um pulmão. Gostaria de saber a forma como se 
manifesta a doença. É bactéria? É infecção? É inflamação? 
Sugeri a receita de babosa, mel e destilado sem tréguas. Co-
mo a receita não faz mal, quem sabe, possa ajudar!... 

 
16.11. Primeira visita à propriedade, na Picada Scherer, 

nos arredores de Lajeado. Com Alair Zagonel, da Motome-
cânica Zagorath, de Lajeado, foi fechado o negócio. E 
paguei a primeira prestação, de R$ 25.000,00. Ali virá a fun-
cionar o que funcionara até hoje na Fazenda Renascer: 
recuperação de tóxico-dependentes, ala masculina. 

 
17.11. Às 10h, reunião, com Dr. Valmor, na Siqueira 

de Campos, 1193, sala 63 para pagar R$ 14.722,00 a Leandro 
Klein e esposa por propriedade junto à GM, em Gravataí. 

 
19.11. Contratempo. Na saída de loja, à Av. Franklin 

Roosevelt, 1028, deve ter caído minha carteira de identidade. 
Amolação em recuperar tal documento. Pena pela perda de 
tempo. 

Ficou assim constituída a Diretoria da Fundação Frei 
Romano Zago: Diretor: Frei Romano Zago; Tesoureiro: Frei 
Harri; Secretário: Frei Plácido. Dia histórico para mim. 
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22.11. Pago mais R$ 25.000,00 a Alair Zagonel pelos 

seis, quase sete hectares de terra para o futuro Centro Tera-
pêutico São Francisco, de Lajeado. 

 
28.11. Às 23h, passagem de ônibus para Santa Rosa. 
 
29.11. Às 15h – Capitão Leônidas, PR. 
Às 20h – São Jorge do Oeste, PR. 
 
30.11. Pela manhã, entrevista em Rádio de Cascável, 

PR, e TV Tarobá. 
Às 15h – Guaraniaçu, PR. 
Às 20h – Corbélia, PR. 
 
01.12. Pela manhã, Rádio Integração e Rádio Guaíra. 
Às 15h – Catedral de Cascavel, PR. 
Às 20h – Catedral de Cascavel, PR, 2ª palestra. 
 
02.12. Às 09h – Pérola, PR (suspensa). 
Às 15h – Guaíra, PR. 
Às 20h – Iporá, PR. 
No intervalo, Rádio Continental, de Palotina, PR. 
 
03.12. Pela manhã, Rádio Palotina.  
Às 15h – Terra Rocha, PR – Rádio Fronteira do Oes-

te. 
Às 20h – Palotina, PR. 
 
04.12. Às 09h – Marechal Cândido Rondon, PR. 
 
06.12. Às 15h – Cafelândia, PR. 
Às 20h – Santa Helena, PR. 
 
07.12. Pela manhã, duas entrevistas na Rádio Grande 

Lago, de Santa Helena, PR. 



397 Frei Romano Zago, OFM 

Às 15h – Céu Azul, PR. 
Às 20h – Santa Teresinha, PR. 
 
08.12. Às 09h – entrevista na Rádio Cultura, de Foz do 

Iguaçu, PR. 
Às 10h – entrevista na Rádio Independência, Media-

neira, PR. 
Às 15h – São Miguel do Iguaçu, PR. 
Às 20h – Medianeira, PR. 
 
09.12. Às 15h – Foz do Iguaçu, PR. 
Às 20h – Foz do Iguaçu, 2ª palestra. 
 
10.12. Às 09h – Nova Santa Rosa, PR. 
Às 14h – Itaipulândia, PR. 
À noite, regresso a Porto Alegre, partindo de Foz do 

Iguaçu, PR. 
 
11.12. Proponho-me a adquirir o livro Vitaminas e Pro-

teínas – Fonte de Vida e Saúde, de Edgar William – capa verde. 
Imperial Artes Gráficas Ltda, fone (054) 313. 5434 – Passo 
Fundo. 

 
13.12. Às 20h, palestra em Carlos Barbosa. 
 
16.12. Pelas 10h, telefonema da Vozes. Lídio. Por alto, 

ficou alinhavado da oportunidade de um próximo livro so-
bre babosa. O título poderia ser: Câncer Tem Cura! II. Vou 
chocar a ideia. 

 
18.12. Pela manhã, sessão de autógrafos, à Av. Osval-

do Aranha, 1407 – Loja 14, com Anne Marie Klein, fone 
332.8226. 

 
20.12. A Dra. Cláudia pede, para juntar ao processo: 
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1. Revista Veja, de 07.09.1998 em diante, seis núme-
ros. 

2. Cartas de leitores relacionadas com a matéria. 
3. Estatística da Editora Vozes em que se constata a 

queda vertiginosa na venda do livro, após a matéria da revis-
ta. 

 
26.12. Inauguração da nova Fazenda Renascer, adquirida 

com os recursos da Fundação Frei Romano Zago, unidade do 
ICSFA. 

As cerimônias de inauguração do novo ambiente para 
recuperação dos tóxico-dependentes animaram pacientes, 
monitores e funcionários. Uma apoteose! 

 
28.12. Constato, com alegria, chegando a fim de ano, 

que a correspondência está em ordem. Sem atraso. Em dia. 
 
30.12. A Editora Vozes prometeu enviar xerox ou 2ª 

via de minha compra de cinco mil volumes de Câncer Tem 
Cura!, em abril de ’99. Extraviou-se a fatura original. 

 
31.12. Frei Bernardo Kleinert, após passar por cirurgia 

no pé, no Hospital São Lucas, da PUCRS, sofreu uma he-
morragia. Os médicos não conseguiram contornar o 
problema. Frei Bernardo esvaiu-se em sangue. Faleceu às 
portas do ano 2000. 

 
 

- 2000 - 
 
03.01. Frei Albano comunica que as escrituras do no-

vo Centro Terapêutico São Francisco estão em vias de serem 
assinadas. 

 
05.01. Recebi, de presente, um Madison by Mathey-Tissot, 

relógio vistoso, fino, leve, de pulso. Chegou-me através do 
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Pe. Leopoldo Hoff e sua mana, que mora nos USA, há 36 
anos. Lá faleceu o Marcos, de câncer de pulmão. Um dia 
atendi Marcos ao telefone, já em fase terminal, ocasião em 
que lhe aconselhei fortemente a receita de babosa, mel e des-
tilado, conselho que sua esposa achou que não valia a pena. 
Marcos veio a falecer, faz um ano. Em vida, dissera: 

- Aquele padre me deu ânimo! E acrescentou: 
- Gostaria que lhe fosse dado bonito presente. O pre-

sente concretizou-se no relógio descrito acima. Constrangeu-
me tal presente, sobretudo porque o doador veio a falecer. 
Tive que aceitar. 

 
11.01. Dei os primeiros passos em Câncer Tem Cura! – 

II. 
 
13.01. Chegam a doze páginas os rabiscos de Câncer 

Tem Cura! – II. 
 
17.01. Pela manhã, encontro com o Sr. Ânderson, 

amigo e administrador do Sr. Jung, de Bom Retiro, SC. 
 
18.01. Frei Leonardo J. Kuhn vem com proposta de 

financiamento, através da Fundação Frei Romano Zago, para 
aquisição de um cravo, o pai do piano. Seria boa incursão 
pelos caminhos da cultura. 

 
19.01. Recebo fax procedente da Itália em que se con-

firmam vôos e datas de Porto Alegre a Roma para março. 
Tais informações provêm de Carmela Cangianiello. 

 
25.01. À tarde, palestra para lideranças do MST do Rio 

Grande do Sul, em Palmeira das Missões, setor saúde. À noi-
te, chego em Cândido Godói. 

 
26.01. Cedo, viagem a Foz do Iguaçu, passando pelo 

interior da Argentina. 
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27.01. Às 09h – Quatro Pontes, PR. 
Às 15h – Pato Bragado, PR. 
Às 20h – Vera Cruz do Oeste, PR. 
 
28.01. Às 09h – Marechal Cândido Rondon, PR. 
Às 15h – Toledo, PR, catedral. 
Às 20h – Toledo, catedral, palestra mantida por José 

Renato Scherer, em virtude de ataque de arritmia. Dr. Afrâ-
nio disse tratar-se de estresse. Passei a noite baixado no 
Hospital Bom Jesus. 

 
29.01. Às 09h – Santa Teresa, PR. 
Às 15h – São Roque, PR. 
 
30.01. Viagem a Mato Grosso do Sul. Rodamos 450 

Kms. 
 
31.01. Às 15h – Mundo Novo, MS. 
Às 20h – Caarapó, MS. 
 
01.02. Às 15h – Coronel Sapucaia, MS. 
Às 20h – Tacuru, MS (suspensa – motivo: os índios 

bloquearam a estrada). 
 
02.02. Pela manhã, Rádio Ponta Porã, hora e meia. 
Às 15h – Ponta Porã, MS – Igreja São José. 
Às 20h – Ponta Porã, MS – Igreja Espírito Santo. 
 
03.02. Dourados, MS. 
Manhã – Rádio. 
Às 15h – Dourados, MS. 
Às 20h – Rio Brilhante, MS. 
 
04.02. Às 15h – Itaporã, MS. 
Às 20h – Amambaí, MS. 
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Regresso ao Paraná. Em Pato Branco, o Sr. Mota pre-
parou programa em Rádio e TV. 

 
05.02. Às 19h, viagem a Porto Alegre, chegando na 

Rodoviária às 08h da manhã seguinte. 
 
19.02. Iniciei a redação de Mas, Afinal, Babosa Cura o 

Quê? Quem sabe saia alguma coisa... 
 
20.02. Cheguei à página 28 de Câncer Tem Cura! – II. 
 
09.03. Telefonema de Paula, de Turim. Grazia, sua 

mãe, 57 anos, a duas semanas da morte, segundo os médi-
cos. Queria que eu fosse salvar-lhe a mãe. Quem ela pensa 
que eu seja?... 

Toco ficha em Câncer Tem Cura! – II. 
Voltei ao Sr. Clóvis Tondo, do Hospital São Lucas, da 

PUCRS. Segundo os exames, diz ele: 
- Saúde: nota 10. 
 
10.03. Passei na VARIG para buscar a passagem. Vôo 

para dia 15.03. 
 
12.03. Às 24h, telefonema de Paula, de Turim. A mãe, 

Grazia, com câncer nos intestinos e reto, está muito mal. 
Exige o milagre. Ninguém gosta de perder ente querido... 

 
14.03. São 43 páginas de Câncer Tem Cura! – II. Será 

que toma jeito? 
 
15.03. Às 12h, embarque em Porto Alegre para São 

Paulo, no vôo 113, da VARIG. Às 15h05min, São Paulo a 
Zurique, chegando às 06h20min de 16.03, pelo vôo 145, da 
SWISSAIR. 
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16.03. Às 07h20min, num vôo da mesma ZWISSAIR, 
partida de Zurique a Roma, chegando às 08h50min. Vôos 
tranquilos. Nenhuma turbulência. Vale a pena pagar U$ 
829,00 para fazer tantos quilômetros. Em Zurique, de ma-
nhã, nevava. A neve, com sua calma branca, me infundia paz 
e da paz, sono. Em Roma, Antônio e Carmela me recebem, 
viajando, de carro, em direção a Nápoles pela Autostrada del 
Sole. 

 
17.03. Depois de noite bem dormida, visita a Pompei. 

Às 11h, participo da missa no Santuário de Pompei, constru-
ído pelo Beato Bártolo Longo. Ao lado, o Vesúvio, que 
dorme. Dizem que, enquanto o Etna vomita lava, o Vesúvio 
não representa perigo. 

À tarde, atendimento individual. Pessoas beneficiadas 
pela receita de babosa, mel e destilado, inclusive menino, de 
onze anos, Domenico, curado de linfoma. Mais gente vai 
chegando. Após o trabalho, dois pedaços de pizza e um co-
po de Barolo. 

 
18.03. Entrei no Vesúvio. Vista privilegiada de Nápo-

les e arredores, Pompei, Herculano. Cruzo pela costa 
sorrentina, toda a costa amalfitana. Paisagens, montanhas e 
rochas semelhante às da Ligúria, Ventimiglia e até às da Sicí-
lia, paisagem árida, acidentadíssima, quase deserto. À beira-
mar, pouca areia, areia escura, com cascalhos, pequenos, 
também escuros. O mar, porém, muito azul. Hotelaria. Res-
taurantes despertando para a temporada de sol da primavera-
verão, quando os nórdicos invadem a região. Missa na cate-
dral da Amalfi. 

 
19.03. Às 09h30min, palestra no cinema Eliseo, em 

Poggiomarino. Dia do papai, na Itália, certamente influência 
da Igreja Católica na escolha da data. Hoje, dia de São José. 
Tal santo é modelo de pai. Na palestra, 400 pessoas. Muito 
interesse. Delegações de Turim, Nápoles, Salerno, etc. Al-
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moço (mirabile dictu!) às 16h. Frutos do mar, caracol. Almoço 
pesado. De duas horas... 

 
20.03. Às 16h, visita ao Convento de Focce, dos Fra-

des Menores, onde está o sepulcro de Gualtieri de Brienne, 
que motivou São Francisco para a guerra, morto em 1205. 
Outro convento importante, o mais antigo do Sul da Itália, 
em Baronissi. Em Salerno aparece a família Sanseverino, 
nobre responsável pela Certosa de Padula. Soube, em Saler-
no, capital da Medicina na Idade Média, que Nostradamus 
mandou usar babosa (aloe) quando era aberto um poço, a 
fim de purificar-lhe a água. 

A Sra. Graziela contou a história da cura da filha aco-
metida de tumor na tireóide. O pai, depois de desenganado 
pelos médicos, assumiu a responsabilidade da cura. Tal cura 
consistiu em quatro meses ininterruptos de água como bebi-
da e babosa como comida. No fim do período, a moça 
estava curadinha. 

 
21.03. De manhã, direto para Nápoles, il Duomo de San 

Gennaro, padroeiro da cidade. Na Spaccanapoli, uma pizza 
(sic!) para almoço. A formosa galeria, com os quatro pontos 
cardeais. Teatro São Carlos. O castelo Maschio Angiorino. 

 
22.03. Pela manhã, com Cármine Vacca e Eva de Rita, 

chego a Isérnia, capital de Molise. Hospedam-me no Grande 
Hotel Europa, quatro estrelas. Almoço às 14h. Neste Sul da 
Itália costumam almoçar neste horário. 

Palestra no auditório do hotel, umas 300 pessoas. Mui-
tos depoimentos. 

 
23.03. Às 11h, de carro, volto a Roma. Às 16h05min, 

do Aeroporto Leonardo da Vinci, embarco para Turim, num 
vôo da ALITALIA. Às 20h30min, conferência no Teatro da 
Parrocchia della Natività di Maria Vergine, via Bardonecchia, 
161. Presentes 450 pessoas. Muito boa palestra, pela colabo-
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ração da plateia. Aconteceu o incrível: visitei a mãe de Paula. 
Realmente grave o seu estado. Paula é mulher excepcional. 
Se sua mãe sair dessa, será loucura total. Visitei Frei Sacchi, 
antigo Custódio da Terra Santa, antes do meu tempo, em 
Israel, com 82 anos. 

 
24.03. Às 15h, viagem de carro, de Turim a Milão. Às 

20h, conferência junto ao Teatro da Paróquia Santo André, 
via Crema, 22. A sala encheu-se. 

 
25.03. Às 17h50min, embarco em Milão, no vôo 627, 

da SWISSAIR, para Zurique, chegando às 18h45min. Às 
21h45min, partida de Zurique, pelo vôo 148, da SWISSAIR, 
chegando em São Paulo, Guarulhos, às 05h30min. Viagem 
boa, salvo alguma turbulência. No vôo 112, da VARIG, che-
go em Porto Alegre às 11h26min, do dia 26. 

 
29.03. Darci José Amorim, casado com Teresinha, te-

ve o marido de sua filha Bete curado de câncer. Endereço: 
Rua Domingos Martins, 369, apto. 603. 92.010-170 – Cano-
as. 

 
30.03. Muitos telefonemas. Compreende-se, após lon-

ga ausência. 
 
01.04. Às 16h, missa, com palestra, em Santa Teresi-

nha, Bom Princípio. A igreja lotou. Verdadeira apoteose. 
 
02.04. À noite, ônibus para Panambi, chegando às 03h. 
 
03.04. Às 14h, palestra em Panambi, 250 pessoas. 
Às 20h, segunda chance de palestra para pessoas que 

trabalham de dia. 
 
04.04. Às 14h – palestra em Soledade. 
Às 20h – palestra em Barros Cassal. 
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05.04. Às 14h – Serafina Correa. 
Às 20h – Passo Fundo. 
 
06.04. Às 14h – Ciríaco. 
Às 20h – Tapejara. 
 
07.04. Às 14h – Casca. 
Às 20h – Marau. 
 
10.04. Às 14h – Farroupilha. 
Às 20h – Bento Gonçalves. 
 
11.04. Às 14h – Bom Jesus. 
Às 20h – Lagoa Vermelha. 
Regresso a Porto Alegre. 
 
12.04. Verônica, da Editora Vozes, comunica que a 

Bonum, que editou Câncer Tem Cura! em castelhano, pretende 
participar da Bienal do Livro em Buenos Aires, com o lan-
çamento do nosso livro. A Bienal vai de 24.04 a 05.05. 

 
13.04. Michael Peuser disse-me hoje ao telefone que 

seu Câncer, Onde Está Tua Vitória?, sua obra em alemão, sai 
em 04 de maio. Atrasou um pouco, segundo as previsões. 
São ao redor de 300 páginas, com mais de 500 referências 
bibliográficas. 

A Dra. Cláudia pede para recolher o n° da Veja que 
trata de ervas medicinais. 

Márcia Magalhães acompanha grupo de aidéticos, ho-
mens, mulheres, jovens e crianças. Telefone dela: (021) 
616327025. Celular 99686188. 

 
14.04. Sugestão para título do futuro livro: Babosa Não 

É Remédio, Mas Que Cura, Cura! Substituiria o título: Mas, Afi-
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nal, Babosa Cura o Quê? Um subtítulo poderia ser: As mil e uma 
utilidades da Babosa, parafraseando velho comercial da Bombril. 

 
15.04. Paguei minha anuidade de R$ 480,00, taxa para 

o Plano Provincial de Saúde. Nada mais que a obrigação... 
 
17.04. Verônica, da Vozes, diz que dia 25 próximo sai 

a 28ª edição de Câncer Tem Cura!, cinco mil exemplares. 
 
22.04. Viagem a Foz do Iguaçu, PR. 
 
23.04. Chego às 07h30min ao destino. Foi o dia de 

Páscoa mais atípico que já passei. 
 
24.04. Às 19h – Tirolo, em território paraguaio. 
 
25.04. Às 09h – Raul Peña, Paraguai. 
Às 15h – São Cristóvão, Paraguai. 
Às 20h – Naranjal, Paraguai. 
 
26.04. Às 09h – Pacucuá, Paraguai. 
Às 15h – Tabapy, Paraguai. 
Às 20h – Santa Rita, Paraguai. 
 
27.04. Às 09h – Iruña, Paraguai. 
Às 15h – São Roque, Paraguai. 
Às 20h – Santa Rosa, Paraguai. 
 
28.04. Às 09h – Santa Fé, Paraguai. 
Às 15h – Pirapitã, Paraguai. 
Às 20h – Locedrales, Paraguai. 
 
01.05. Às 09h – Alto Santa Fé, PR. 
 
02.05. Às 09h – Catedral de Foz do Iguaçu, PR. 
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Às 20h – Paróquia São Francisco de Assis, Foz do 
Iguaçu, PR. 

 
03.05. Às 14h – Missal, PR. 
Às 20h – Missal, PR, segunda palestra. 
 
04.05. Às 09h – Portão do Ocoy, PR. 
Às 14h – Dom Armando, PR. 
Às 20h – Três Lagoas, paróquia de Foz do Iguaçu, PR. 
 
05.05. Do Paraná, regresso a Porto Alegre. 
 
07.05. A partir desta data, existe a Federazione delle Asso-

ciazioni Amici Aloe P. Romano Zago, com sede em Lucca, Itália. 
 
08.05. Segundo informação da Dra. Piera Matilde Ne-

gro (Via San Rocco, 20, 15.024 – Masio – Alessandria – 
Itália), hoje, em seu país, de cada três portadores de câncer, 
dois usam ou tratam-se com babosa. O Ospedale San Ge-
rardo, de Monza, é o campeão em tais informações. O 
próprio farmacêutico prepara os frascos que os pacientes 
levam para consumo. 

 
09.05. Terminei a leitura da correspondência acumula-

da na ausência. Respondi por cartas ou fax. 
 
12.05. Desde ontem, estou relendo e corrigindo, num 

autêntico pente fino Câncer Tem Cura e AIDS Também. Dete-
nho-me no que já foi digitado. Passa um pouco de 40 
páginas. 

 
18.05. Escrevi algumas observações sobre a edição Ar-

gentina de Câncer Tem Cura! e enviei tais considerações à Sra. 
Verônica, do Editorial da Vozes. São protestos. 
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25.05. Lia Prado (fone 311.0589), fitoterapeuta e en-
tendida em florais, apresenta ideias exatas sobre os efeitos da 
quimioterapia, ou seja, é verdadeira bomba. A Medicina or-
todoxa usa a quimioterapia porque não tem resposta para o 
câncer. Sabe muito pouco sobre medicinal oriental. A Medi-
cina oficial recebe o respaldo legal, com a cobertura dos 
laboratórios que a sustentam e financiam. Dupla imbatível! 

 
29.05. Às 14h – em Ibirapuitã (suspensa). 
Às 19h30min – Chapada. 
 
30.05. Às 14h – Sananduva. 
Às 20h – Sananduva, segunda palestra. 
 
31.05. Às 14h – Ibiaçá. 
Às 20h – Charrua. 
 
01.06. Às 14h – Catedral de Passo Fundo. 
Às 16h30min – Paróquia São José Operário, de Passo 

Fundo. 
Às 20h – Paróquia São Vicente de Paulo, de Passo 

Fundo. 
 
02.06. Às 14h – Paróquia de Nª Sra. de Fátima, de Va-

caria. 
Às 20h – segunda palestra, em Vacaria, no salão da 

mesma Paróquia. 
 
03.06. Às 09h – São José dos Ausentes. 
Às 14h – Jaquirana. 
 
05.06. Às 14h – Erechim – subsolo da catedral. 
Às 20h – segunda palestra, no mesmo local. 
 
06.06. Às 14h – São Domingos. 
Às 20h – Nova Bassano. 
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07.06. Às 14h – Montauri. 
Às 20h – Vila Maria. 
 
08.06. Chegando da maratona, encontro, entre a cor-

respondência, O Novo Guia do Aloés, enviado de Portugal. 
Autoria: Dra. Marie Leccardonnel. O livro foi traduzido do 
francês. A autora coloca-me no sétimo céu... 

 
09.06. Telefonei a Verônica, da Vozes. Quero saber se 

a edição saída em Buenos Aires serve também para Espanha 
e outros países desta língua ou é só para a América espanho-
la. 

 
12.06. Grande telefonema, procedente de Lucca, Itália. 

Diz Dante Giuntini que, há três anos, a Universidade de Pá-
dua, estuda, a partir da receita de Frei Romano Zago, a 
emodina, um dos vários antraquinonas encontrados na babo-
sa, ao lado da aloína. 

No dia 1° de junho de 2000, saiu artigo em revista es-
pecializada em medicina nos USA, revelando os resultados 
da experiência. Os pesquisadores garantem que a emodina 
restaura rápido as células cancerígenas. Isso teria acontecido 
quando aplicada em células cancerosas do tipo violento e 
dando resultado sempre. Agora a Universidade pretende 
produzi-la sinteticamente. 

Vibrei muito com tal notícia porque, agora, a Ciência 
prova que na babosa existe, sim!, elemento que cura câncer. 
Bendito seja Deus! 

 
13.06. À tarde, viagem a Curitiba, pela TAM. Hotel 

San Diego. 
 
14.06. Às 09h – Rádio do Coração – Banda B, com 

Luís Carlos Martins. 
Às 10h – Rádio Clube, Rúdi Bagatini. 
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Às 13h – TV Band, com Fabrício, em O Grito da Cida-
de. 

 
15.06. Às 10h – CBN 
Às 13h – Ponto de Encontro, com Mário Celso, da SBT – 

Curitiba. No ar por meia hora. Em TV, é tempo demais! 
Às 16h – palestra no auditório do Colégio Bom Jesus, 

7° andar, completamente lotado. Foi vendido todo o estoque 
de Câncer Tem Cura! existente na Vozes de Curitiba. 

 
16.06. Regresso à base. 
 
23.06. Viagem à Itália, ocasião para oficializar a Fede-

ração das Associações que aderiram à ideia. 
 
24.06. De São Paulo até a linha do Equador, muita 

turbulência. No Malpensa, de Milão, Franco, Angioletta e 
Enrico me acolheram. Descanso. 

 
25.06. Às 11h, concelebrei, com Don Carlo, em Másio. 
Às 21h – conferência em Incisa Scapaccino, na Sala 

Vetrata, Piazza Ferraro (Comune). Domingo à noite, presen-
tes 100 pessoas. A meu ver, domingo de noite não é horário 
para se esperar grande afluência de público. Mas como sou 
estrangeiro nesta terra, abstenho-me de opinar... 

 
27.06. À noite, em Alba, às 21h, conferência na Sala 

Diresiale Didattica, Via Liberazione, Piazza San Paolo. 
 
01.07. Oficializada a Federação das Associações Amici 

Aloe Pe. Romano Zago em território italiano. 
 
02.07. Às 15h30min, apesar da Fórmula 1 e Tour de 

France, conferência em Asti, no Centro Culturale San 
Secondo, Via Carducci, 22/24. Mais de 300 pessoas. Havia 
gente na rua, sem poder entrar e sentar, por falta de cadeira. 
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04.07. Às 09h30min, encontro com Giuseppe Di Bella, 

filho de Luigi Di Bella. Um monumento de sabedoria e hu-
mildade. Espero que haja justiça para seu velho pai. E 
haverá. 

 
05.07. Embarquei, pela ALITALIA, no Malpensa, Mi-

lão, às 11h. Sempre perseguindo o sol, alcançamo-lo em São 
Paulo, quando já se punha. 

 
06.07. Há confusão na cabeça, por causa do fuso horá-

rio. 
 
10.07. Às 15h – Veranópolis. 
Às 20h – Veranópolis, segunda palestra. 
 
11.07. Às 15h – Sapiranga. 
Às 20h – Sapiranga, segunda palestra. 
 
12.07. Às 15h – Dois Irmãos. 
Às 20h – Dois Irmãos, segunda palestra. 
 
13.07. Às 15h – Estância Velha. 
Às 20h – Santa Maria do Herval. 
 
14.07. Às 15h – Ivoti. 
Às 20h – Igrejinha. 
 
15.07. Às 09h – Novo Hamburgo. 
Fim da maratona. Regresso a Porto Alegre. 
 
24.07. Às 10h30min – entrevista na Rádio Clube, por 

telefone. 
 
28.07. Enviei carta a Sieglinde Jansen, Canadá, desau-

torizando-a a traduzir Câncer Tem Cura! para o inglês. 
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29.07. Presença no Centro Comercial Bom Fim a par-

tir das 09h, em Porto Alegre. 
 
09.08. Às 21h, na TV COM, tendo Lauro Quadros 

como animador. 
 
11.08. Às 06h30min – Rádio Aliança, por telefone. 
 
12.08. Às 14h30min – palestra em Pelotas. 
 
14.08. Às 09h – Rádio Guaíba. 
Às 14h – repórteres do jornal Athame. 
 
15.08. Às 10h30min – Rádio Bandeirantes, com João 

Garcia. 
Às 17h30min – TVE, com Isabel Ibras. 
 
16.08. Das 17 às 19h – palestra no GBOEX. 
 
17.08. Às 13h – Gravação. 
 
20.08. Viagem a Campos Novos, SC. 
 
21.08. Às 14h – Campos Novos, SC. 
Às 20h – São José do Ouro. 
 
22.08. Às 14h – Paim Filho. 
Às 20h – Maximiliano de Almeida. 
 
23.08. Às 14h – Gaurama. 
Às 20h – Jacutinga. 
 
24.08. Às 09h – São Valentim. 
Às 14h – Barão do Cotegipe. 
Às 20h – Erval Grande. 
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25.08. Às 14h – Lagoa Vermelha. 
Às 20h – Lagoa Vermelha, segunda palestra. 
 
26.08. Às 09h – Esmeralda (suspensa). 
 
28.08. Às 14h – Muçum. 
Às 20h – Roca Sales. 
 
29.08. Às 14h – São Sebastião do Caí. 
Às 19h – Feliz. 
 
30.08. Às 14h – Montenegro. 
Às 19h – Salvador do Sul. 
 
31.08. Às 14h – Teutônia. 
Às 20h – Teutônia, segunda palestra. 
 
01.09. Às 14h – Charqueadas. 
Às 19h – Butiá. 
 
02.09. Às 09h – Arroio dos Ratos. 
 
12.09. Procedente de Cármine Vacca, recebo fax com 

o artigo da experiência de Pádua, em inglês. Em algumas 
linhas, chegou ilegível, mesmo assim dá para se ter uma ideia 
do conjunto. Certamente fará parte do Câncer Tem Cura e 
AIDS Também. 

 
16.09. Palestra na Edel Trade Center, à Av. Loureiro 

da Silva, 2001, Porto Alegre, com o tema A Babosa no Cami-
nho da Cura do Câncer. 

 
24.09. Às 13h30min, viagem para Vacaria. 
 
25.09. Às 14h – Alfredo Wagner, SC. 
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Às 20h – Bom Retiro, SC. 
 
26.09. Às 14h – São Bonifácio, SC. 
Às 20h – Armazém, SC. 
 
27.09. Às 14h – São Ludgero, SC. 
Às 20h – Orleans, SC. 
 
28.09. Às 14h – Braço do Norte, SC. 
Às 20h – Treze de Maio, SC. 
 
29.09. Às 14h – Nova Veneza, SC. 
Às 20h – Meleiro, SC. 
 
30.09. Às 09h – Araranguá, SC. 
 
05.10. Em Lajeado, Rádio Independente. 
 
07.10. Às 09h30min, no Shoping Center Bourbon, zo-

na Norte de Porto Alegre. A entrada, um quilo de alimentos 
não perecíveis que são destinados ao Centro de Promoção 
da Criança e do Adolescente (CPCA), da Lomba do Pinheiro 
e à Sociedade Ramiro d’Ávila, ambos de Porto Alegre. 

 
08.10. Comprei mais um arquivo. Organizar é preciso. 
 
14.10. Embarco para a Itália. Porto Alegre, Rio de Ja-

neiro, Madri, Roma, às 20h30min. Muita turbulência naquele 
747 da AEROLÍNEAS ARGENTINAS. 

 
15.10. Admiro-me que, sobrevoando Madri, nas suas 

cercanias, apresentem-se áreas de deserto. O embarque para 
Roma obedeceu ao horário, bem como a chegada no Fiumi-
cino. 
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16.10. À tarde, falei na Rádio Vaticano, por meia hora. 
Boa a entrevista, graças à perícia do baiano Raimundo Lima 
em conduzir a matéria. 

 
17.10. Visitei as estufas de 20 mil metros quadrados 

em Sperlonga, na Província de Latina. Maravilha de planta-
ções de babosa! Tudo do tipo arborescens. 

 
18.10. Dei ordens para registrar Assoziazione Amici Aloe 

Arborescens P. Romano Zago. A fábrica e os produtos devem 
apresentar tal registro. É sua marca registrada. Sua caracterís-
tica em relação a Forever, que apresenta BARBADENSIS, 
deve aparecer um exemplar de ARBORESCENS. Em lugar 
da gaivota da Forever, conste o beija-flor, librando-se nas 
asas em busca do néctar que a planta produz. Assim como a 
pequena ave sabe onde encontrar a preciosidade, seja o ho-
mem inteligente em procurar o tesouro onde ele se 
encontra... A fábrica deve processar Aloe Arborescens na 
Itália, na Ligúria, no Sul. 

Toma corpo a ideia de Fundação Frei Romano Zago na 
Itália. 

 
19.10. Viagem de Isérnia, Molise, para Prato, Toscana. 

Cármine, Eva e eu chegamos às 10h. Hotel Il Colono. À me-
dida que se fazia estrada, trocávamos ideias: 

1. Concretizar a ideia da Fundação Frei Romano Zago. 
2. Registrar a marca, com o beija-flor que se libra nas 

asas para sugar o néctar de ALOE ARBORESCENS. O 
produto Frei Romano Zago é selo de garantia de sua quali-
dade. 

3. A fábrica disponha de laboratório para examinar to-
da a matéria-prima, sem agrotóxicos, como garantia de 
qualidade dos produtos. 

4. Após os exames da matéria-prima, recompensar o 
agricultor com preços compensadores. 
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5. Todos os funcionários ou trabalhadores da empresa 
devem receber salário tal para levar vida digna. 

6. A garantia de qualidade dos produtos não deve ser 
motivo de exploração no preço final. 

 
20.10. Viagem à Ligúria, mais precisamente, a Finale 

Lígure, depois de agitada reunião com alguns presidentes de 
Associasioni Amici Aloe P. Romano Zago. Cada um quer tirar a 
sua lasquinha! Os gersons da vida proliferam também na Itália, 
sobretudo em se tratando de dinheiro... 

 
21.10. Chegada à noite em Finale Lígure. Hotel Conte. 
 
22.10. Missa em Finale Lígure. Depois, em casa de 

Renzo e Pierângela. Nasce o sonho do L’Impero dell’Aloe Ar-
borescens. 

 
23.10. Em Montichiari, Bréscia, encontro com o in-

dustrial, com diabetes em alta escala e seu filho Danilo, com 
câncer, em fase final. 

Sonhei: Dêem-me o valor dos mísseis e dos aviões de 
guerra e, em cinco anos, resolvo o problema da fome no 
mundo. Em vez de transatlânticos luxuosos para turistas 
ricos, grandes navios cargueiros que vão e vêm, carregando 
grãos para as populações famintas. Junto à solução do pro-
blema da fome, vamos ensinar os povos, em vez de fazer 
guerras, vamos ensiná-los a plantar, trabalhando com as 
próprias mãos para seu sustento e de sua família. Encami-
nhando o problema da fome, concomitantemente, parta-se 
para a solução da casa própria. Sonho Meu! 

 
24.10. De manhã, deslocamento até Pádua. Encontro 

com o Sr. Paulo de Luca. Deu-nos notícias das traduções e 
seus encaminhamentos. Em síntese: as traduções para o ale-
mão, francês e espanhol ficam prontas pelo Natal. 



417 Frei Romano Zago, OFM 

Certamente saem na primavera (maio). A 8ª edição italiana 
sai em julho do corrente ano. 

Hospedo-me no Hotel La Casa del Pellegrino, em Pádua, 
bem à sombra da Basílica de Santo Antônio. 

 
25.10. Com Eva, visita ao Prof. Giorgio Palù e Teresa 

Pecere, coordenadores da pesquisa sobre a emodina, elemen-
to que se encontra na babosa e tão eficaz contra o câncer. A 
Universidade chama-se Università Studi – Padova, via Ga-
belli, 63, PD. Itália. 

Tel. do Prof. Palù: (049) 8272350 / 8272351 – ore 14 
– PM. 

Tel. da Profª Pecere: (049) 8803604 / 8803624 (casa). 
Celular: 03288243030. 

Tel. do Prof. Carli – Riparto Pediatria Oncoematologia 
– (049) 8213566. 

 
26.10. Regresso ao Sul – Isérnia. Notícia de que polici-

ais e pessoal da Fazenda estão dispostos a ajudar a 
Associação. 

Soubemos da parte de Palù e Pecere que a pesquisa te-
ria custado £ 30 milhões. Pouco, se comparadas a tantas 
outras. Sonham com financiamento para continuar. E, com 
o tempo, produzi-la quimicamente. 

 
27.10. À noite, encontro com o advogado, para uma 

sondagem no sentido de criar a Fundação Frei Romano Zago. 
Pela manhã, telefonema para Marcos Vangelisti. Sugeri 

três etapas na confecção da receita. 
1ª FAIDATE: Folhas, mel e destilado. A receita casei-

ra. 
2ª A receita tradicional, como sob 1ª, mais os estabili-

zantes. 
3ª A pílula antitumoral, isto é, obtida através do pro-

cesso de liofilização. Extrai-se o líquido todo contido na 
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receita. O sólido (o pó) que daí se obtiver, coloca-se em cáp-
sulas tais como nos antibióticos. 

Nota bene: Nas três etapas, ter o máximo cuidado para 
salvaguardar o princípio ativo contra o câncer existente na 
planta. 

4ª Com o pó, através da liofilização, chegar ao com-
primido, respeitando-se, ao máximo, os princípios ativos 
existentes na planta. 

 
28.10. Embarco, no Fiumicino, em viagem de regres-

so. Roma – Barajas (Madri) – São Paulo – Porto Alegre. 
 
30.10. Li correspondência acumulada. Respondi cartas 

e fax. Muitos telefonemas. 
 
05.11. Viagem a Vacaria, às 13h30min, chegando às 

19h na Fraternidade de Fátima, dos RR. PP. Capuchinhos. 
 
06.11. Às 14h – Trombudo Central, SC. 
Às 20h – Pouso Redondo, SC. 
 
07.11. Despertar às 05h. Viagem a Rio do Sul, SC. 
Às 09h – Rádio Mirador. 
Às 12h – TVE Bela Aliança. 
Às 14h – Rio do Sul, SC – palestra no salão da cate-

dral. 
Às 20h – Rio do Sul, SC – 2ª palestra, no mesmo local. 
À noite, Frei Eugênio Schmidt comunica que Frei 

Romano Zago teve ganho de causa no processo que move 
contra a revista Veja em primeira instância. 

 
08.11. Às 16h – Lontras, SC. 
Às 20h – Presidente Getúlio, SC. 
 
09.11. Às 14h – Rodeio, SC. 
Às 20h – Ascurra, SC. 
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10.11. Às 14h30min – Indaial, SC. 
Às 20h30min – Rio dos Cedros, SC. 
 
11.11. Às 09h – Indaial, SC. 
Às 20h30min – Blumenau, SC. 
 
12.11. Às 20h30min – Gaspar, SC. 
 
13. Às 14h – Canelinha, SC. 
Às 20h – Ilhota, SC. 
 
14.11. Às 14h – Brusque, SC. 
Às 20h – Brusque, SC, 2ª palestra. 
À noite, regresso a Porto Alegre. 
 
16.11. Eva de Rita comunica que a experiência com as 

folhas de babosa submetidas a vácuo gorou. As folhas logo 
se deterioram e entram em putrefação. Compreende-se. As 
folhas, que estão vivas, sob vácuo, são impedidas de respirar 
e... morrem. 

 
17.11. São 500 mil mudas de aloe arborescens que es-

peram para que suas folhas venham a ser industrializadas. 
São as nossas estufas. Uma riqueza! 

 
18.11. Estão sendo dados os passos para registrar aloe 

arborescens e seus híbridos. 
 
24.11. Terminei a leitura da correspondência acumula-

da. Cabe agora responder. Inúmeros telefonemas. 
 
27.11. Encontro com o escritor Arno Gëhrke, autor 

de Viva Mais e Melhor. Oportuna matéria. 
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29.11. Entrevista, na Rádio Bandeirantes, com João 
Garcia. 

 
30.11. Respondi cartas para Europa, aproveitando ae-

rogramas. 
 
01.12. Almocei no Restaurante Ravenna, com o Dr. 

Antônio Dante Balestro e Cássio Ostermayer para colocar as 
bases de Hospital Fitaterápico na grande Porto Alegre. 

 
02.12. Às 13h30min, viagem a Vacaria, chegando, às 

19h, na Fraternidade de Fátima, dos RR. PP. Capuchinhos. 
 
04.12. Às 14h – Lajes, SC, no Santuário Santa Cruz. 
Às 20h – Lajes, SC, em o Navio, Paróquia Nª Sra. Apa-

recida. 
 
05.12. Às 14h – São Joaquim, SC. 
Às 20h – Urubici, SC. 
 
06.12. Às 14h – Armazém, SC. 
Às 20h – Criciúma, SC. 
 
07.12. Às 20h – Palhoça, SC. 
 
08.12. Às 09h – Pomerode, SC. 
Às 14h – Guabiruba, SC. 
 
09.12. Às 09h – Rancho Queimado, SC (suspenso). 
Regresso a Porto Alegre. 
 
11.12. Às 20h30min – Eldorado do Sul. 
 
14.12. Cachoeira do Sul. 
Às 14h30min – TV e jornal – matéria gravada. 
Às 17h – palestra. 
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Às 21h – entrevista na Rádio Cachoeira e Rádio Fan-
dango. 

 
15.12. Às 10h, visita ao Centro Terapêutico São Fran-

cisco, de Lajeado. Observei os progressos. 
 
18.12. Li a correspondência. Despachei cartas, fax e 

cartões, sobretudo para o Exterior. 
 
22.12. Deixei em dia a correspondência para o territó-

rio nacional. 
 
26.12. Mônica, da Vozes, soube que, em Buenos Aires, 

saiu a 2ª edição. Cadê os direitos autorais correspondentes 
aos exemplares vendidos da 1ª edição? 

 
 

- 2001 - 
 
19.01. Pela manhã, visita ao Centro Terapêutico São 

Francisco, em Lajeado. Frei Albano, entusiasta pelo trabalho 
junto aos tóxicodependentes, projeta uma filial. Há gente 
que está mordendo a ideia. 

 
22.01. Devoro L’Immensa Balla della Ricerca del Cancro. 

Incrível a máfia que envolve o campo da Medicina! 
 
24.01. Bolei um artigo para nosso boletim, com o títu-

lo Tratamentos Alternativos Praticados na Itália, com endereço e 
telefones. 

 
25.01. Porto Alegre sedia o Fórum Social Mundial, em 

oposição ao Fórum Econômico Mundial, de Davos, na Suíça. 
 
27.01. Viagem a Salvador, Bahia, pela VARIG, vôo 

2322, chegando às 19h. 
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28.01. Encontro com os empresários italianos da in-

dústria de móveis Nino, Franco e Máximo, envolvidos na 
instalação da maior fábrica de sofás do mundo, em Salvador. 
Mostraram interesse e simpatia por nosso projeto. 

 
29.01. Encontro com o Cônsul Giovanni Pisandu, da 

Itália, na Bahia. Forneceu pistas para futuras plantações de 
babosa na Bahia. 

 
30.01. Encontro com Elísio Rangel e seu filho Ema-

nuel. Seria o tipo talhado para representante de futura 
fábrica no Nordeste e aproveitamento da babosa como ma-
téria-prima. 

 
31.01. Regresso a Porto Alegre. Em Salvador ficou ali-

nhado um monte de ideias, mas nada de concreto. O 
problema fundamental é falta de recursos. 

 
06.02. Audiência, no Rio de Janeiro. Confronto entre 

as duas partes interessadas, Frei Romano Zago X Rede Glo-
bo de TV. Nítida impressão que a advogada da Globo está 
querendo ganhar tempo. Mais. Considera sua causa como 
perdida. 

 
07.02. Síntese da viagem de ontem ao Rio. O Juiz de 

Direito chama-se Sérgio Jerônimo Abreu da Silveira. Presen-
tes a advogada da Globo e a advogada do autor (Frei 
Romano Zago). A advogada da ré interpõe embargos de 
interpretação (O que é que o Sr. quer dizer?). Tal atitude é 
como jogar água na fervura ou matar no cansaço. A nova 
audiência acontecerá a 25.09.2001, às 14h, no Fórum do Rio, 
à Rua Erasmo Braga. 

 
08.02. Redijo fax para médica peruana que pede escla-

recimentos. 
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09.02. Leio Ciò che i Medici non Dicono. É incrível o que 

a Medicina pratica, impunemente, em cima de nós, pobres 
cobaias!... 

 
12.02. Elísio Rangel está muito ativo em Salvador. Ho-

je, via fax, enviou esboço do Estatuto da futura Fundação Frei 
Romano Zago a constituir-se em solo baiano. 

 
13.02. Depois de despedir fax para Bréscia, Itália, e 

França, retomei a leitura de L’Immensa Balla dell’AIDS. 
 
21.02. Com a correspondência de hoje, o pacote, com 

a tradução alemã de Câncer Tem Cura! O título, em alemão, 
ficou Kreps ist Heilbart. Glória. Fato digno de comemoração. 

 
23.02. Se o Seminário de Agudo viesse realmente a ser 

desativado e fosse liberado para o mercado feminino de re-
cuperação de drogados, dever-se-á estimular o artesanato, 
culinária, corte-e-costura, administração doméstica, entre 
outras atividades. Máquina para estampar camisetas, costuras 
para fora, fábrica de fraldas, etc. 

 
06.03. Cresce a ideia duma viagem à Itália e Grécia pa-

ra fim de maio, início de junho. 
 
07.03. Marco Aurélio, em Zero Hora, faz a charge: A 

morte, como o juiz, no Box, ergue a mão do médico que 
derrubou o Mário Covas. Quantos golpes baixos os médicos 
aplicaram no Governador de São Paulo! E conseguiram der-
rubá-lo... Enterrado em Santos, sua cidade natal. 

 
08.03. Impressionante a estatística sobre o câncer na 

França, fax de Gelineau: ... le cancer est ici en pleine évolution: 
Câncer est détecté toutes les 2 minutes et une personne meure toutes les 
4 minutes de cette terrible maladie. 
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10.03. Enviei os Estatutos do ISCFA à Bahia. Podem 

ajudar na futura fundação em projeto. 
 
12.03. Frei Emílio Scheid submete-se à quimioterapia. 

Cada dose custa a bagatela de R$ 450,00. São seis, numa 
primeira bateria. Pobre vítima! 

 
15.03. A Dra. Cláudia comunica que o período para 

recurso, que a Veja teve, esgotou-se. A Editora Abril S/A, 
através de seus advogados, não usou, em tempo hábil, o di-
reito de recorrer. 

 
22.03. Despachei fax para Naud Alain, França 

(0241647122). Recebi fax de Bréscia, de Giancarlo Pellizaro 
(0303731878).  

Ilcana Sprian sugeriu visitar-me. Quer ver, in loco, as 
reais necessidades e em quais a OFM está envolvida. Quer 
ajudar com dinheiro em algum projeto, sobretudo para an-
ciãos. Respondi-lhe que falar-nos-íamos na Itália, em maio, 
deixando sua possível viagem para o fim do corrente ano. 
Os contatos são feitos através da Dra. Negro. 

 
26.03. Almocei na Paróquia São Cristóvão, em Lajea-

do. Seguiu-se a reunião com a Diretoria do Centro 
Terapêutico São Francisco para dependentes químicos. 

A impressão que me ficou é que a equipe encontra-se 
estressada, em baixo astral. A entidade entra em dívida em 
cima de dívida. Deve mais de R$ 20.000,00. Administrar tal 
dívida exige muita ginástica. Não vejo condições de pagar; 
não reúne forças. 

O projeto Cunicultura poderá, a longo prazo, tirar o 
Centro do atoleiro em que se encontra. 

Quarta-feira, apresentar-me-ão o projeto e seus custos. 
Outros projetos ventilados, como padaria, serralharia, 

carpintaria, fábrica de fraldas, se renderem, renderão muito 
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pouco. As alternativas acima, são boas atividades ocupacio-
nais, mas quanto ao lucro?... 

 
28.03. Segundo prometido na reunião, nenhum sinal 

da Diretoria do Centro Terapêutico para dependentes quí-
micos. A entidade opera em vermelho. 

 
29.03. Na banca, comprei A Cura Através das Plantas. 

Transcreve a receita de babosa, mel e destilado. Outra revista 
transcreve a matéria da primeira. 

 
31.03. Ciente da situação precária em que se encontra 

o Centro Terapêutico de Lajeado, Eva de Rita promete envi-
ar £ 10 milhões. Ajuda, sim, ajuda. 

 
04.04. Passei na agência da VARIG. Há problema em 

relação à passagem para a Itália. Algo não fecha no sistema. 
Telefonei à Dra. Negro. Procurará clarear o caso na agência 
de viagens em Alessandria, com o Sr. Paulo, onde foi com-
prado o bilhete. 

 
06.04. Dou-me o tempo para montar o novo arquivo, 

comprado a 30.03.2001. Distribuí as 50 pastas suspensas nas 
duas gavetas superiores. Para aí irão os jornais e revistas. No 
primeiro dia de trabalho, dez pastas foram ocupadas. 

No arquivo do quarto, ficará a parte da administração 
e contatos, isto é, o que for mais reservado ou secreto. Na 
verdade, nada é secreto, mas refiro-me àquilo que não preci-
sa ficar exposto. 

 
07.04. Consegui liberar o bilhete da VARIG. Tudo 

OK. 
 
11.04. Telefonei para a Editora Vozes, a fim de obter 

o extrato do Imposto de Renda, já que entreguei as notas 
para efeitos de contabilidade, na Contabilidade Piovesan. 
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12.04. Comprei mais duas novas caixas de pastas sus-

pensas (100 pastas). Terei que recolher muito material para 
abastecê-las. 

 
16.04. Entrego, no Centro Terapêutico São Francisco 

a quantia de R$ 20.000,00. Foi o remédio com que o tesou-
reiro cicatrizou sua úlcera péptica que sangrava. 

 
18.04. Que resultados teremos da reunião de Lajeado 

sobre o destino a dar à velha Fazenda Renascer? 
 
21.04. Sábado, às 06h30min, entrevista, pelo telefone, 

na Rádio Luna, de Bréscia, Itália. 
 
27.04. Corrigi várias partes de Câncer Tem Cura e AIDS 

Também! Está tomando corpo! Desse jeito, ficará bom. 
 
28.04. Eva telefona. Muita euforia com o sucesso da 

babosa na Itália. 
 
01.05. Às 19h30min – Porto Alegre – São Paulo – Mi-

lão. De Porto Alegre, num MD-11, da VARIG, o mesmo 
aparelho que leva a Paris, viagem tranquila. De SP a Milão, 
pequena turbulência na passagem do Equador. De resto, 
muita calma no 767-300 da VARIG. No Malpensa, aguarda-
va-me Franco, com uma Mercedes. Levou-me a Másio. 
Entregou-me na casa do Dr. Henrique Marchiori e Dra. Pie-
ra Matilde Negro, com as filhas Henrica e Manuela. 

 
02.05. Apenas conversas pessoais e encontros com 

pessoas conhecidas. No mais, descansar e curtir o fuso horá-
rio... 

 
03.05. Às 17h, em Rocchetta, missa por alma de An-

drea, garoto falecido há um ano. 
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Às 21h, reunião com a Diretoria ou Conselho da Asso-
cione Amici Aloe P. Romano Zago. 

 
04.05. Às 21h, missa da 1ª sexta-feira do mês, em Inci-

sa, grupo de oração. 
 
05.05. O dia todo no Santuário del Todocco, Pezzolo, 

Valle Uzzone (CN). 
Às 16h, missa em memória do Sr. Renzo Gallo, mem-

bro do Conselho ou Diretoria da A. A. A. P. Romano Zago, 
de Cortemilia – Másio. As Irmãs me presentearam com £ 
5.700.000,00. 

 
06.05. Às 15h – Conferência no Cinema Lux, Via Gi-

ordano, Borgosesia (Vercelli), Norte da Itália, perto de 
Turim. 

 
07.05. Às 15h, visita à fantástica Ferrero. Para se ter 

uma ideia: São 60 campos de futebol justapostos. Uma supe-
rorganização gerenciada pela família Ferrero, um irmão que 
fazia pastéis e o outro mano que os vendia. Assim a história 
começou em 1954. 

 
08.05. À tarde, em casa de Laura Cerrato, dona de uma 

estufa onde cultiva babosa e vende as folhas, atendimentos 
pessoais. 

 
09.05. Às 21h, conferência na Sede PRO LOCO da 

Comunidade de Castagnome – Comune de Pontestura (AL). 
 
10.05. Conferência, às 21h, alla Fattoria, Sala Giacomo 

Bologna, Rocchetta, Tanaro (Asti). 
 
11.05. Viagem a Grosseto, às 13h45min, de trem, qua-

tro horas, onde participo da defesa de tese da Dra. Ana 
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Barabino sobre a babosa, sob os auspícios da Universidade 
de Pisa. Parto de Alessandria a Grosseto. 

 
12.05. Viagem de volta de Grosseto a Alessandria, à 

tarde, claro, mais quatro horas. 
 
13.05. Às 11h, missa em Másio. Seguem-se atendimen-

tos pessoais por toda a tarde. 
 
14.05. Pela manhã, com Franco ao volante, parto para 

Finale Lígure – Savona, Ligúria. 
 
15.05. Pela manhã, Cecília me leva a Prato – Toscana. 

Chegando à região, com Mário, jantamos à sombra da Torre 
de Pisa. Vi, com o casal, o Castelo de Barbaroxa, a Vila dei 
Médici, construída por Leonardo da Vinci, até com espeto 
rotativo, criado por aquele gênio. 

 
16.05. Com Eva, encontrei os Irmãos Vangelisti. Ob-

servei a excelente estrutura para garantir a qualidade do 
produto em vias de sair fabricado aqui. 

Vi o Castelo de Poppi, onde viveu Dante Alighieri, e, 
na região, a batalha final entre guelfos e gibelinos, batalha 
sangrenta onde morreram mais de seis mil combatentes de 
ambos os lados. A guerra acabou dando vitória aos guelfos. 

 
17.05. Visita ao Duomo de Prato e a seu museu, à tarde. 

Há obras de Donatello, Della Robbia, Filippo Lippi, etc. 
A visita a Pistóia, a cidade dos cultivadores de árvores 

e plantas, compensa. É um banho de verde. Emoção particu-
lar causou-me a visita ao cemitério dos soldados da Força 
Expedicionária Brasileira caídos na Segunda Guerra Mundi-
al. Arde a chama eterna. O nome dos heróis gravado na 
pedra, no murro, perpetua a sua memória. Ao lado, o nome 
de cada um, no gramado, em quadrilátero de mármore bran-
co, com pequena cruz gravada ao lado do nome. A bandeira 
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brasileira, absoluta e sozinha, drapeja, ao alto, triste, ao sabor 
do vento da Toscana. Emoção pura! 

 
18.05. Pela manhã, visita ao Convento de São Domin-

gos, com seu rico museu mural. 
À tarde, a meu pedido, visita a Vinci, a terra natal do 

grande gênio Leonardo. Bem que poderia merecer berço 
melhor e maior. Saindo de Prato, percorrem-se mais ou me-
nos 30 kms, passando por Pistóia, subindo à mediceia 
Poggio Caiano. Subindo sempre, divisa-se, do alto, Empoli, 
Firenze, San Miniato, até Livorno, porto marítimo. Havia 
um pouco de neblina, o que dificultava apreciar o estupendo 
panorama. A paisagem é uma colcha-de-retalhos de oliveiras, 
vinhas, com obeliscos de ciprestes. É Chianti, terra dos vi-
nhos mais famosos da Itália. Regressamos, com Paula, a 
bordo, mais uma miraculada da babosa. 

 
19.05. A tão esperada conferência em Prato. Concele-

brei com Don Andrea , às 18h30min, seguindo-se comes e 
bebes, pizza, é claro, não pode faltar. A palestra no cinema 
superlotado. 

Pela manhã, com Mário, visitei Greve (rio!) que banha 
o cemitério dos americanos, muito mais monumental que o 
nosso. Mantiveram a cruz branca, contrastando com o gra-
mado verde. Visitei a Certosa, ao lado, na Província de 
Firenze. 

 
20.05. Pela manhã, avião, de Florença a Roma. De 

Roma a Bríndisi. Confusão. Com o atraso do avião, tive que 
voar a Bari. Cheguei em Grottaglie às 20h, onde a conferên-
cia havia iniciado às 18h30min. E o povão aí... Terminou às 
23h. Depois, jantar no Paradiso. Dormir à 01h. Êta, loucura! 

 
21.05. Hóspede dos jesuítas, muito gentis. À tarde, 

passando por Brindisi, Francavilla, Lecce, com Ângelo Gre-
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co e esposa, fiz uma palestra, a convite da Irmã Vicenza, 
dominicana. 

Neste Sul, recebem-me como deus. Querem tocar-me, 
fotografar-se a meu lado, ter autógrafo. Aqui sou Star. De-
mais! 

Lecce, a Firenze do Sul, apresenta muito para a Histó-
ria. Até anfiteatro romano (a partir de junho, inicia-se a 
temporada lírica, ao ar livre), o enorme Castelo de Carlos V, 
a igreja barroca (raro tal estilo na Itália) da Santa Cruz. Es-
tamos na região da Magna Grécia. Há meia dúzia de 
localidades onde ainda se fala grego. Até os sinais de trânsito 
são em grego e italiano. Uma das localidades chama-se Cali-
mera = Bom dia! 

 
22.05. Às 19h, na Paróquia São José Operário, em Me-

sagne, terreno pronto para germinar futura Associação. 
Quando falei de meu Centro Terapêutico, Don Ângelo pro-
põe adoção à distância, como forma de ajudar os drogados 
na sua recuperação. Tal adoção poderá ser feita até em equi-
pe: Se uma pessoa não dispusesse dos recursos, poderia unir-
se a outra(s). 

 
23.05. Almocei, com Eva e Cármine, em Modugno, 

nos arredores de Bari, chegando em Isérnia pelas 15h. Jan-
tamos, às 21h, no Hotel Dora, com deferências típicas deste 
caloroso Sul. 

 
24.05. Providenciei Il Codice Fiscale, com n° único e 

pessoal. É o n° de identidade da pessoa física per quanto ri-
guarda lo Stato Italiano, sotto il profilo fiscale. Em qualquer 
transação, apresenta-se Il Codice Fiscale. Bolei Decaloes. 

 
25.05. Pela manhã, com Eva, numa hora de asfalto, 

chego a Sperlonga, onde se localizam as estufas, com milha-
res de plantas de babosa, em plena produção. É daí que 
parte a matéria-prima para a fabricação dos futuros produtos 
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da DECALOE ARBORESCENS FREI ROMANO ZAGO, 
nas suas diversas modalidades ou apresentações. Tais produ-
tos, à exceção do produto fresco, que se processa em Fondi, 
com Amato G., sairão produzidos em Stia, Via Roma 82 
(AR) – nas dependências da Apicultura Vangelisti s. r. l. 

Aí conheci os cachorros que, sem latir e a égua curada 
dos vermes, me fazem festa. Como os animais são inteligen-
tes! 

 
26.05. Visita às estufas de Fondi e San Rafael. São 

mais 10 mil metros quadrados de área plantada, em plena 
produção. 

 
27.05. À tarde, conferência em Poggiomarino, Provín-

cia de Nápoles. O encontro, com 300 pessoas, caracteriza-se 
pelos depoimentos das pessoas que obtiveram benefício, 
usando nossa receita. 

 
28.05. Repouso em Poggiomarino. 
 
29.05. Às 11h, missa no Santuário de Nª Sra. de Pom-

peia. 
 
30.05. Retorno a Isérnia. Repouso. 
 
31.05. Viagem a Roma. Encontro com os Irmãos 

Vangelisti em Orvieto. 
 
01.06. Em Roma, participo, a nível europeu, do Con-

gresso de Cosmética, como convidado especial. Nos 
próximos anos está previsto o sacrifício de nove milhões de 
animais em favor de experiências em vista de perfumes, fra-
grâncias, cremes, no campo da cosmética. 

Volto a Isérnia, ao meio-dia, não sem bom almoço nos 
Castelli Romani, ao Sul de Roma. 
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Passei na agência da ALITALIA, a fim de confirmar a 
viagem de retorno para o dia 05.06.2001. Confirmado o ho-
rário do vôo. 

 
02.06. Cheguei às 18h em Salerno, com calorosa aco-

lhida por parte de Antônio Oliviero. 
 
03.06. Missa, às 11h, no Convento São Francisco, 

OFM. Às 19h, conferência na Stand da Exposição de Saler-
no. Umas 400 pessoas ao ar livre. 

 
04.06. Às 19h, missa concelebrada entre os frades. Às 

20h, palestra na sala de conferências, meu último compro-
misso neste giro pela Itália. 

 
05.06. De Nápoles a Milão, às 17h45min até 

19h15min, pela ALITALIA. O embarque, na VARIG, para 
chegar a São Paulo, pela madrugada, aconteceu às 22h. Tur-
bulências apenas na travessia do Equador. Às 07h, 
embarquei no MD-11, da VARIG, procedente de Paris, che-
gando no Salgado Filho às 08h33min. 

 
07.06. Ainda curtindo os efeitos do fuso horário, tomo 

contato com a realidade aqui deixada: correspondência, tele-
fonemas. 

 
13.06. Deprimo-me com a visita de senhora despedida 

pelos médicos, portadora que é de câncer de mama. Gostaria 
de ajudar mais do que sugiro. 

 
16.06. Às 07h30min, fiquei sabendo que o Centro Te-

rapêutico Santa Clara, em Lajeado, para recuperação de 
mulheres, será realidade ainda em 2001. Funcionará na antiga 
Fazenda Renascer. A Diretoria assinou contrato com a Prefei-
tura de Lajeado, fazendo Contrato de Comodato, para cinco 
anos. Aí funcionará o departamento feminino. 
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20.06. Há correspondência trancada e telefonemas re-

tidos na secretária eletrônica. Algo atravanca o progresso... 
Meu arquivo precisa andar. 

 
21.06. Às 04h30min, um napolitano, com sotaque e 

tudo, cujo pai, com câncer de fígado, desenganado pelos 
médicos, exige-me o milagre. Pô, mas a esta hora da madru-
gada!... 

 
22.06. Recebi, pelo correio, rico material para o livro 

sobre as mil e uma utilidades da babosa, colaboração de Wil-
son Bonacin, de Curitiba, PR. 

 
26.06. Iniciei o trabalho em cima do futuro livro Babo-

sa Não É Remédio (sic!)... Mas Cura! Aproveitar-me-ei da 
contribuição de Wilson Bonacin. 

 
28.06. Às 10h, terminei de passar a limpo os tipos de 

doença citados por Stevens e Lecardonnel, enriquecidos com 
a colaboração enviada por Wilson Bonacin. 

 
29.06. Às 15h – entrevista a Rádio de Curitiba, pelo te-

lefone. 
 
01.07. Em reunião com a Diretoria e monitores do 

Centro Terapêutico São Francisco, acordamos em tocar 
obras: poço artesiano, cunicultura, reformas e cozinha. Va-
mos tocar! 

 
03.07. Entrevista a Rádio de Curitiba, por telefone. 
 
13.07. Reli Babosa Não É Remédio... Mas Cura! Vai ser 

um guia. Leitura fácil. Consegui injetar alguma pitadinha de 
humor e/ou otimismo. Fará bem, principalmente aos mais 
lascados da vida... 



434 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

 
14.07. Levo cheque de R$ 20.000,00 para o Centro Te-

rapêutico São Francisco, de Lajeado. As vigas do telhado 
para a cunicultura já foram fundidas. Basta descascá-las, colo-
car caibros e ripas para receber o telhado. Dentro de 15 dias 
chegarão as matrizes, com as gaiolas. 

 
15.07. Visitei o Centro Terapêutico Santa Clara, para 

público feminino. Estão lavando, pintando e recolocando os 
vidros quebrados pelos vândalos. Beleza! Em breve, será 
uma realidade à disposição de quem quiser fazer uso dela 
para seu próprio bem. 

 
26.07. Muitas consultas, sobretudo à tarde, de casos de 

câncer de próstata, ovários, mama, etc. Êta, doença danada! 
 
07.08. Estou afim de entregar o material recolhido so-

bre Babosa Não É Remédio... Mas Cura! e oferecê-lo à 
apreciação do Sr. Lídio, ele, que faz parte do Editorial da 
Vozes. 

 
09.08. Estou dando os últimos retoques em Rezem pelos 

Defuntos, livro de 175 p., sobre nossos confrades falecidos na 
Província São Francisco de Assis. 

 
11.08. Grande alegria! Na velha Fazenda Renascer surge, 

a partir de hoje, o Centro Terapêutico Santa Clara, ambiente 
para a recuperação de mulheres drogadas. A inauguração, 
ainda que simbólica, aconteceu hoje, precisamente porque 
celebramos a festa da padroeira Santa Clara. 

 
15.08. Hoje é o dia D: o livro dos mortos, finalmente, 

baixou na Evangraf, logo após o meio-dia. 
 
16.08. Frei Paulo Roberto Konzen (Frei Paulinho), 

membro da Equipe de Comunicações da Província, trouxe a 
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cópia de Rezem pelos Defuntos, em papel vegetal. Encontrei 
apenas uns dez erros. 

Às 15h, o material foi devolvido à gráfica para ser im-
presso o livro. Uf! 

 
17.08. Frei Adriano van Vught, que passou pela Evan-

graf, junto com o Frei Paulinho, disse que Rezem pelos 
Defuntos sai prontinho no fim do mês. 

 
21.08. Recebo sugestivo material sobre Frei Artur 

Agostini, falecido em Roraima, em acidente de trânsito, com 
mais quatro pessoas, no dia 15 do corrente. Decidi fazer um 
encarte ou anexo ou adenda. Com outras palavras, será o 
material que deveria ter ido para Rezem pelos Defuntos sobre 
Frei Artur se a matéria tivesse chegado em tempo. 

 
23.08. Às 19h30min – palestra na Paróquia Santa Te-

resa de Jesus, Bairro Cristal, Porto Alegre. 
 
27.08. Ficou pronto o Anexo I – Frei Artur Agostini, 

OFM, para constar em Rezem pelos Defuntos. 
 
31.08. Envio entrevista para Jerusalém, respondendo 

às perguntas por fax. 
 
03.09. Entro a trabalhar Babosa Não É Remédio... Mas 

Cura! Reli Câncer Tem Cura e AIDS Também! Resolvi aprovei-
tar umas 30 páginas como primeira parte de Babosa Não É 
Remédio... Mas Cura! A segunda parte receberia a matéria das 
doenças curáveis de A a Z. Esta segunda parte deve ser toda 
ela trabalhada. Fácil. 

 
10.09. Hoje, cedo, Frei Paulinho entregou, na gráfica, 

os originais do BdeC. Demos entradas, assim, com quatro 
publicações esperando no prelo: Diretório/Guia para Ora-
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ção/Contemplação, Rezem pelos Defuntos, Livro de Cantos e, agora, 
nossa BdeC. A Evangraf vai faturar. 

 
11.09. Finalmente, sai da gráfica Rezem pelos Defuntos. A 

primeira impressão é boa. Tirei meu exemplar de circulação, 
a fim de assinalar nele falhas e erros, em vista de eventual-
mente surgir nova edição. 

 
21.09. Segunda a Sra. Luciana, de Turim, em Boston 

(USA), haveria um médico que usa e abusa da babosa, com 
excelentes resultados, tantos e tais que há quem o queira 
indicar para o Prêmio Nobel de Medicina. A notícia corre a 
Itália de Norte a Sul. 

 
22.09. Passei a manhã arquivando jornais. 
 
24.09. Grandes turbulências, na Itália, por causa de 

minha imagem, que está sendo explorada em proveito de 
certas pessoas, sem nada canalizar em favor de nossas obras. 
A nova firma DECALOES assume a defesa de nossos direi-
tos. 

 
25.09. Audiência da Dra. Cláudia, no Rio, contra a Re-

de Globo. Segundo Dra. Cláudia, a impressão é a melhor 
possível. O Juiz parece totalmente a favor de nossa causa. 
Há possibilidade de sair a sentença ainda em 2001. 

 
26.09. Continuo organizando o arquivo, sobretudo es-

colhendo artigos sobre a babosa. 
 
27.09. Recebi, de presente, o Dicionário Médico Andrei. 

Servi-me-ei dele em meu futuro livro sobre o uso da babosa 
para curar males e/ou preveni-los. 
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28.09. Eva e Cármine falam maravilhas sobre os pro-
dutos dos Irmãos Vangelisti. Conseguiram excelente 
qualidade. 

 
04.10. Concebi um livro de crônicas franciscanas. Leva 

o título de Um Jeito de Ser. Coleta de contribuições em nossos 
periódicos, ressaltando-se o bom humor, algum ensinamen-
to, tudo entremeado pelo espírito franciscano. 

 
05.10. Frei Harri comunica o bloqueio dos dólares que 

tinha aplicado. 
 
06.10. À noite, Teresa Lazzaron Kern telefona, agra-

decendo o exemplar Rezem pelos Defuntos e colocando-me nas 
nuvens. Claro que deve ter sido pelo fato de seu escrito, so-
bre Frei Roque, que fiz constar em suas páginas. Mas, se 
fosse por ela, eu faria parte da Academia Brasileira de Le-
tras... 

 
08.10. À tarde, recebo do Ministério Público do Esta-

do de São Paulo (GAESP) encorpado envelope, pedindo 
informações “sobre a venda da bebida à base de Aloe Vera, 
acerca das informações contidas em seu livro Câncer Tem 
Cura!, bem como reflexos negativos que poderão advir a 
pacientes em seus respectivos tratamentos convencionais”. 
Prazo 30 dias. Só para se incomodar. 

 
09.10. Eva telefona. Diz que alguém, na Itália, para 

vender os produtos à base de babosa, está usando a sigla 
OFM. Pedi-lhe que tirasse a limpo tal assunto. Vamos impe-
dir que alguém faça lucro às nossas custas, explorando 
indevidamente a Ordem Franciscana. Seria possível recolher 
algum exemplar do produto? 

 
10.10. Com Frei Paulinho, consegui recolher os dados 

saídos em nossos periódicos por ocasião da morte de Frei 
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Renato Kehrwald. A questão é que Frei Renato, por um co-
chilo, não foi incluído no livro dos falecidos. Como ainda 
não constasse no Conspecto de 2001, dado que morreu a 
24.01.2001, e o Conspecto chegou à gráfica a 16.01.2001, 
por inadvertência, não consta em Rezem pelos Defuntos. Como 
forma de reparar o erro, inventei um anexo, o qual será inse-
rido no citado livro. Trabalho e mais trabalho. Quem não tem 
cabeça tem pernas... 

 
22.10. Com a ausência, por causa do Capítulo Provin-

cial, acumulou-se correspondência. É preciso pôr em dia. 
Muitos telefonemas. Era de ouvir o entusiasmo da Dra. Ne-
gro com a qualidade de nossos produtos. Quis saber se 
recebera procura e a matéria sobre Aloe na Farmacopeia Itali-
ana. 

 
23.10. “Limpei” a secretária eletrônica. Três telefone-

mas de São Paulo, a cobrar, inclusive um de aidético. Um da 
Alemanha. 

 
24.10. Leio, com olho de tradutor, Il Codice di Comunio-

ne dei Frati Minori, de Fr. Martinho Conti. O que coube a 
mim vai da p. 104-199. O trabalho seria fácil, basta conseguir 
o tempo. Começar e tocar até o fim. 

 
25.10. Palestra, no bairro do Cristal, Porto Alegre, com 

Cláudio Nervo na coordenação. 
 
29.10. Recebi fax em que constam as maravilhas da 

Ibogaína. A se confirmarem seus efeitos e se a sua divulgação 
não for boicotada pelos laboratórios e pela classe médica, 
será maravilhoso desintoxicador do fumo, do álcool e da 
droga num tapa. 

 
30.10. Respondo todas as cartas. 
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08.11. Telefonemas da Sicília, Bréscia, Veneza e alguns 
daqui. A situação parece atenuar-se. 

 
09.11. Emprestei, à Pastoral da Juventude, R$ 7.000,00 

para custear a agenda de 2002, com motivações particulares. 
O pedido é feito por Frei Isnar Borges à Fundação Frei Roma-
no Zago. No cálculo da turma, sobrarão R$ 3.000,00 para as 
despesas com a Pastoral da Juventude. 

 
13.11. Feliz da vida que a correspondência ficou em 

dia. 
 
23.11. Voltando do retiro espiritual, encontrei lotada a 

memória da secretária eletrônica: 19 mensagens. Até segun-
da-feira quero responder a todas elas. Idem com as do fax. 
Importante manter a correspondência atualizada. Há casos 
que pedem urgência. Considero excelente forma de aposto-
lado o bom atendimento às pessoas. As pessoas sentem-se 
aliviadas. Que bom experimentar o apoio de alguém e que 
aponta uma saída para contornar seu problema! Quem não 
precisa disso? 

 
27.11. A Direção do Centro Terapêutico pede minha 

presença em Lajeado. Há exigências legais que impõem mo-
dificações significativas no prédio como conditio sine qua non 
para continuar funcionando. 

 
01.12. Pelo que soube hoje, na reunião da Diretoria do 

Centro Terapêutico, a remodelação do prédio para deixá-lo 
segundo as exigências da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, custará ao redor de R$ 100.000,00. A ANVISA dá 
ordens. Quem pagará tal quantia? 

 
02.12. São 49 fêmeas na Cunicultura do Centro Tera-

pêutico. Em breve teremos 300 filhotes. Haja trato! 
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03.12. Chega Frei Luís Brancher com todos os exames 
indicando ser portador de câncer de próstata. Segundo Dr. 
Bender, de Lajeado, não escapa da cirurgia. 

 
05.12. Telefonema da Inglaterra. Durou mais de meia 

hora. Stevens apresenta ideias curiosas. Acha, por exemplo, 
que a babosa seria a planta irmã do homem, graças a seus 
aminoácidos e demais propriedades medicinais. A babosa 
teria acompanhado o homem pelo deserto. O homem ter-se-
ia alimentado com ela, já que é alimento completo, tendo, 
ainda, a água para sustentar a vida. 

 
10.12. Ouço fofocas de todos os lados sobre a situação 

da babosa na Itália. Em síntese, todos querem fazer dinheiro 
às minhas custas! Quando se trata de dinheiro, o homem se 
revela... 

 
13.12. O Banco do Brasil notifica-me que chegaram 

R$ 5.055,60 procedentes de Isérnia (Eva de Rita). 
A Editora Vozes envia-me R$ 1.242,67 por conta de 

direitos autorais. 
Recebo fotos da sede da DECALOES, de Isérnia. Fi-

co orgulhoso. 
Recebi artigo de jornal que traz o resultado de pesqui-

sas realizadas pelo Grupo A.M.A., de Grosseto, grupo que 
usa nossa receita. 

 
14.12. Ao telefone, Eva de Rita me faz saber que os 

R$ 5.055,60 correspondem à parte dela. A parte de Joaquim 
Amato também já foi depositada. Igual quantia virá da parte 
dos Irmãos Vangelisti. Tais quantias dão um baita empurrão 
nos melhoramentos exigidos no Centro Terapêutico. 

 
15.12. Informou Eva, ontem, que Dal Prá viaja em ja-

neiro para o Brasil. Pretende visitar-me e ser portador do 
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dinheiro para o carro a diesel que pedem no Centro Tera-
pêutico. 

 
De 18 a 25.12, inclusive, transfiro-me para Pouso No-

vo, onde assumo a direção da Paróquia Santo Antônio, em 
lugar do pároco titular, recentemente operado de câncer de 
próstata. 

 
 

- 2002 - 
 
04.01. Começo a interessar-me fortemente por carro 

para o Centro Terapêutico São Francisco, Lajeado. 
 
05.01. O mecânico Rogério me oferece uma Saveiro, a 

gasolina, 96, 75 mil km, ótimo estado. Uma teteia. Verde. 
Preço: R$ 11.000,00. Surgiu outra Saveiro, 96, vermelha, 
ótimo estado. Preço: R$ 12.700,00. 

 
07.01. À noite, Deoclides Pretto comunica dizendo 

que há excelente proposta local (Lajeado) para o carro. Sa-
veiro a diesel, motor novo, chapeação no capricho. Preço, 
R$ 15.000,00. Vantagem: É solução local. Já tem IPVA pago. 
Emplacamento feito aí. Com esse carro, o Centro terá resol-
vido o problema por dez anos... Percebi que estão loucos 
para ficar com o carro. Porém, falta-lhes o dinheiro. Sobrou 
prá mim... 

 
08.01. À noite, autorizei o Sr. Deoclides Pretto, do 

Centro Terapêutico São Francisco, de Lajeado, a que feche o 
negócio com o dono da Saveiro a diesel pelos R$ 15.000,00. 
O dinheiro sai no corrente mês.  

 
09.01. Recebi comunicação que a Banca Popolare di Vi-

cenza converteu minhas liras italianas em euros. A conversão 
aconteceu em dezembro último. 
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13.01. Frei Luís Brancher levanta vôo, isto é, considera-

se curado do câncer. Tomou a receita religiosamente. Sai em 
férias. 

 
14.01. Penso no meu futuro livro As Mil e Uma Utili-

dades da Babosa. Dará trabalho. 
 
15.01. Alguém, de Ilinois, USA, procura o medicamen-

to da babosa ao telefone. Encontra dificuldades em preparar 
a receita. Conhece o endereço da Itália, mas é difícil importar 
o produto. De Gênova fala uma amiga do homem que falou 
de Ilinois. O homem está com carcinoma na próstata. Seu 
desejo é de usar a babosa antes da operação, rádio e quimio-
terapia. Parabenizei-o pela atitude inteligente de optar pela 
alternativa. 

A Saveiro já serve o Centro Terapêutico. A Diretoria 
mandou instalar uma capota. Movida a diesel, sua economia 
em relação a carro similar, movido a gasolina, será de R$ 
100,00 – diesel – sobre R$ 400,00 a gasolina. 

O Centro Terapêutico São Francisco será a entidade 
mantenedora, isto é, os documentos do carro saíram em 
nome do Centro. 

 
16.01. Continuo ocupado com Babosa Não É Remédio... 

Mas Cura! São 15 páginas. Estou gostando. O trabalho rende. 
A continuar assim, não se admire se termino esta parte ainda 
neste janeiro! 

A Sra. Verônica, da Vozes, de Petrópolis, RJ, telefo-
nou a respeito dos direitos autorais da tradução castelhana. 
Buenos Aires prometeu pagar a primeira edição em setem-
bro, mas os dólares não foram vistos. Venderam duas mil 
cópias. 

 
17.01. Recebi fotografias das estufas com a babosa em 

flor. Que beleza! Eva diz-se feliz. Partem para a confecção 
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da água de verão. Pedi-lhe que divulgassem bem o produto e 
mantivessem o preço acessível, a fim de transformar-se no 
carro-chefe dos produtos em venda, sobretudo na tempora-
da de verão. 

 
19.01. Estou beirando a metade das palavras relacio-

nadas por Neil Stevens, que comporão a 3ª parte de Babosa 
Não É Remédio... Mas Cura! Não é otimismo pensar que ter-
mino tal lista ainda no corrente mês. 

 
22.01. Relendo o Capítulo VI de Neil Stevens, penso 

que deveria incluí-lo em meu livro. É muita cura para não se 
aproveitar. Trata-se de alguém de fora que fala. Sua inclusão 
poderia imprimir mais autoridade ao livro e mais coragem às 
pessoas a usarem a babosa sem medo de serem felizes... O 
título dele é Aplicações Terapêuticas da Babosa. 

 
25.01. Às 17h, precisamente, terminei a última palavra 

que Neil Stevens registra. É um rol de 140 doenças curáveis 
pela babosa. 

 
28.01. Em Lajeado, entrego um cheque de R$ 

15.000,00 para a Saveiro. Euforia dos monitores e Diretoria 
do Centro... 

 
30.01. Fiz contato com a Pastoral da Juventude para 

saber notícias referentes à agenda. O dinheiro deve voltar. 
 
31.01. Começou a chegar o pessoal que participará do 

II Fórum Social Mundial. 
Convite explícito para viagem à Itália em abril e maio. 

Para cada palestra mil euros. 
 
03.02. Li em Notiziario delle A. A. A. P. Romano Zago, 

de Ponte Mariano, Lucca, que existe, na Internet, um site, a 
saber: wwwaaaaloe.it. No mês de julho foram feitos 13 con-
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tatos, no mês de agosto, 225 contatos, no mês de setembro, 
6.295 contatos. Incrível como cresce o interesse pelo assun-
to!... 

 
05.02. Terminei ontem a Introdução a Babosa Não É 

Remédio... Mas Cura! Agora falta melhorar o texto. Acho-o 
fraco para publicá-lo como se encontra. Precisarei de alguém 
que não tenha dó para revisá-lo. 

Às 09h, encerramento do II Fórum Social Mundial de 
Porto Alegre, na PUCRS. 

 
09.02. Terminei a correção ou revisão das páginas digi-

tadas por Frei Paulinho. 
Reli Variações da MINHA Receita. A impressão que me 

ficou é que está bastante bem no conjunto. Será preciso reler 
com maior senso crítico. 

 
13.02. No Santuário del Todocco gostariam de escrito 

meu em que incentivasse a produzir a receita e que aí se 
vende a preço acessível a todos. Seria uma recomendação 
minha que funcionaria como meu aval, minha assinatura. 
Acredito que as Irmãs merecem!... Mas não seria abrir prece-
dente? 

 
20.02. Dirigi-me ao Banco do Brasil, agência central, 

para autorizar que baixassem i soldini de Maurizio van der 
Veit, de Trieste. São U$ 2.175,03. Convertidos em R$ 
5.243,27. 

 
22.02. Rafinha comunica estar pronta com o material 

coletado. Entre 06 e 08 de março estará em Porto Alegre 
para mostrar o que reuniu. Disso pode sair um livro... 

 
23.02. Às 21h10min, entrevista à Rádio Imaculada, SP, 

pelo telefone. A Rádio Imaculada Conceição tem sua sede 
em Santo André, SP. Lidera a Rede Milícia SAT, de mais de 



445 Frei Romano Zago, OFM 

100 emissoras no país. Falei por vinte precisos minutos. O 
locutor foi Roberto. 

 
25.02. Telefonema da Iugoslávia. Fax da Bélgica. Tele-

fonemas da Itália. 
 
26.02. Retomo a leitura de Babosa Não É Remédio... Mas 

Cura! nas duas primeiras partes. A segunda merece reorgani-
zação da matéria. Quando conseguir meu intento, o livro 
estará pronto. E ficará bom. A primeira, como a terceira par-
te, não precisa sofrer alterações profundas. No seu todo, 
apresentam-se bem. 

 
27.02. Frei Paulinho trouxe-me o que ainda estava pa-

ra ser digitado de Babosa Não é Remédio... Mas Cura! São mais 
14 páginas grandes. Certamente completará 56, se juntadas 
às já digitadas e corrigidas. Com outras palavras, vai sair um 
livro de mais de 100 páginas. Bom tamanho. 

 
01.03. À tarde, ajeitei as duas primeiras partes de Babo-

sa Não É Remédio... Mas Cura! Na terceira parte falta atualizar 
as citações tiradas de o Novo Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa, já que adotei a 2ª edição – 35ª impressão. 

À noite, Frei Harri me entrega recibo de mais dois mil 
euros. Transformados em reais somaram R$ 4.042,64. Com 
o depósito anterior, posso ajudar na nova cozinha para o 
Centro Terapêutico São Francisco, de Lajeado. Daremos um 
empurrão! 

 
02.03. Permito-me sonhar com o terceiro livro sobre 

babosa para 2003. Vou aguardar a reação do segundo. Seria 
sonhar muito alto? 

 
05.03. O Sr. Michael Peuser me telefona, feliz da vida: 

Dentro de dois meses, sai, em alemão, seu segundo livro 
sobre babosa. Um mês depois, já aparecerá a tradução brasi-
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leira. Mais importante no livro é que explicará que as doen-
ças partem de determinados pontos. E, mais 
especificamente, aparecerá a lista das doenças que a babosa 
cura. E a doença mais fácil de curar com a babosa é... AIDS. 
Imagina! Certamente constituir-se-á em matéria para meu 3° 
livro. O Sr. Peuser prometeu: O primeiro exemplar, em ale-
mão, bem como o primeiro exemplar, em português, será 
enviado ao Frei Romano. Que gentileza! 

 
06.03. Frei Paulinho deixa pronta a 3ª parte de Babosa 

Não É Remédio... Mas Cura! Observo que, com tudo, acabará 
em 120 páginas. Não é demais. 

 
07.03. Já que as correções de Babosa Não É Remédio... 

Mas Cura! andam adiantadas, estabeleço os primeiros conta-
tos com o Sr. Lídio, da Vozes. Soube que Lídio viaja a 
Petrópolis, RJ, na próxima semana, período suficiente em 
que poderei deixar o livro pronto. Vê-lo-á na sua volta do 
Rio. 

 
11.03. Entreguei-me à leitura do manuscrito Diário de 

um Peregrino Brasileiro, escrito em Jerusalém. 
 
13.03. Frei Paulinho entregou-me Babosa Não É Remé-

dio... Mas Cura! impresso. São 105 páginas, um pouco menor 
do que havia imaginado. 

 
14.03. Continuo a leitura dinâmica de Babosa Não É 

Remédio... Mas Cura! Há poucos erros. Às 16h dou por encer-
rada tal leitura. Agora é retomar ab ovo, revendo tudo com a 
mais severa atenção. Terminada esta revisão, inseridas as 
correções, dou por encerrado o trabalho. Assim como está, 
o texto chegará às mãos do Sr. Lídio, da Vozes. 

 
18.03. Com regresso do Sr. Lídio, da Vozes, levo-lhe o 

disquete e o texto impresso. E basta. 
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19.03. A PROALOE sonha com a possibilidade de 

contrato de venda do Suco Frei Romano Zago para a Áustria, 
ao redor de 40 mil unidades. Seria excelente partida. 

 
21.03. Às 15h, saí para entregar cópia de Babosa Não É 

Remédio... Mas Cura!, na Vozes. Deixei tudo em cima da mesa 
do Sr. Lídio. Sua tarefa é ler os originais e emitir seu parecer. 
Pessoalmente é motivo para comemorar, porque o trabalho 
chegou ao fim. E fico à espera da opinião do crítico do Edi-
torial da Vozes. 

 
22.03. Esqueci de dizer que deixei sugestão para a ca-

pa, caso o livro for julgado digno de ser publicado. 
Importante é deixar em evidência, em letras garrafais, 
BABOSA e CURA. 

 
25.03. Telefonema de Eva. Muita euforia. Quinta-feira 

viaja à França para negociar com o Sr. Gelineau. 
 
27.03. O Sr. Lídio, do Editorial da Vozes, aprovou a 

publicação de Babosa Não É Remédio... Mas Cura! É a primeira 
vitória. 

 
28.03. Diz-se que Luigi da Prá me oferece o dinheiro 

para comprar carro. Ver para crer! 
De Gravataí, uma senhora aidética usa nossa receita de 

babosa, mel e destilado. 
 
29.03. Carmela, de Poggiomarino, conta o milagre: Se-

nhora de 30 anos, com dois filhos, estava com câncer. 
Seguiu medicina ortodoxa: operação, radioterapia e quimio-
terapia. Segundo os médicos, ter filhos? Never more. No 
entanto, engravidou. Durante a gravidez sempre tomou ba-
bosa. O filho nasceu sadio e normal. 
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Enviei fotocópia de Babosa Não É Remédio... Mas Cura! 
a Sra. Eva de Rita, a pedido. 

 
01.04. Hoje o Sr. Lídio, do Editorial da Vozes, leva os 

originais de Babosa Não É Remédio... Mas Cura! à equipe de 
Petrópolis, RJ, a que tem poder de decisão. Em caso positi-
vo, pensaremos em discutir forma de contrato. 

 
03.04. Hoje de manhã, Frei Paulinho passou a limpo 

as correções. Foram para o disquete. Providenciou o índice. 
Ao todo, são 112 páginas. 

Chegou remessa de produtos da DECALOES Frei 
Romano Zago: shampoo, pomada, sabão líquido e o produto 
colluttório, especial para dentistas. 

 
05.04. Tomei conhecimento sobre Il Grande Libro 

dell’Aloe. Muito bom. aproveitando sobre L’Impiego pratico 
dell’Aloe, sugere que Babosa Não É Remédio... Mas Cura! pode-
ria, em 2ª edição, apresentar alguma explicação para indicar 
por que a babosa cura ou produz tais efeitos. 

 
07.04. Concebi a ideia de escrever Aloe Arborescens (Ba-

bosa): A Trajetória da Receita, crônicas. O livro espelhará fatos 
de curas e pequenas sugestões, tudo breve, das peripécias 
percorridas com a babosa. Altos e baixos. 

 
08.04. Eva telefona. Convite fechado para estar na Itá-

lia em setembro-outubro. Paulo de Lucca envia-me 
exemplares de Câncer Tem Cura! traduzido em diversas lín-
guas. Iniciei, às 22h30min, a redação de Aloe Arborescens 
(Babosa): A Trajetória da Receita. 

 
09.04. Elaborei lista de assuntos para Aloe Arborescens 

(Babosa): A Trajetória da Receita. São 32 itens. 
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10.04. Às 20h, o Sr. Lídio me comunica que o alto 
comando da Vozes aceitou imprimir Babosa Não É Remédio... 
Mas Cura! Notícia para comemorar, não é? Marcaremos en-
contro para trocar ideias sobre a capa do livro. 

 
12.04. A produção de Aloe Arborescens (Babosa): A Traje-

tória da Receita continua em alta. À noite, já eram 25 
comprimidos, digo, 25 páginas. 

 
15.04. Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita já 

são 80 páginas. 
 
17.04. Frei Paulinho levou a primeira remessa de fo-

lhas de Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita com a 
intenção de digitá-las. 

 
22.04. De Petrópolis, RJ, a Editora Vozes envia mode-

lo de contrato e pede que devolva o documento assinado. 
Trabalhando intensamente em Aloe Arborescens (Babo-

sa): A Trajetória da Receita, encontro-me na página 120. 
 
23.04. Segundo Eva, Dante Giuntini quer caçar os 

produtos de DECALOES. Sacripanta! 
 
24.04. Chegou Frei Paulinho, devolvendo-me 40 pági-

nas de Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita já 
digitadas. Daqui para frente, até meados de março, estará 
envolvido com os exames na UFRGS. Depois de duas ou 
três semanas, retomará o trabalho de digitação. Aproveito as 
horas vagas e fabrico Aloe Arborescens (Babosa). Bom seria 
completar o primeiro volume, levantando a matéria até o 
final do meu tempo de serviço na Terra Santa. Tal matéria 
levará o título de Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Re-
ceita – I. 
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26.04. Retoma a leitura de Babosa Não É Remédio... Mas 
Cura! Interessante retomar após desligar-se do texto por al-
gum tempo. A gente assume atitude mais crítica em relação 
ao mesmo. Tal releitura tem como objetivo levar o texto a 
uma perfeição maior. 

 
29.04. Eva telefona, com boas notícias. Acenaram-lhe 

com um Hospital Fitorápico. Localiza-se sobre o Lago de 
Garda. 

 
30.04. Eva envia modelo da revocação da marca P. 

Romano Zago, nas mãos de Dante Giuntini, de Lucca. 
Eva prontificou-se a pagar os 412,13 euros, despesa 

com os estudos de Frei Arno Frelich, em Roma. 
Agora Eva acena com a possibilidade de montar uma 

filial de DECALOES no Brasil, mais precisamente em Santa 
Catarina, Palhoça. 

 
01.05. Com Rafinha, discuto a possibilidade de enca-

minhar o livro as Bruxinhas de Deus. 
 
02.05. Comecei a correção do Manual das Bruxinhas de 

Deus. Como está, o texto é muito denso. Tentarei torná-lo 
mais arejado. Com trabalho, conseguirei. 

 
03.05. A euforia de Eva é contagiante. E compreende-

se. É que o grupo de empresários da área de cultura, de 
Bréscia, ofereceu uma villa em cima do Lago de Garda, com 
a finalidade de usar tal ambiente para aplicar os produtos 
provenientes da babosa. 

 
07.05. No Consulado Italiano, oficializei a Revoca di 

Procura, documento com que Dante Giuntini é apeado do 
poder. Deixará de ser dono absoluto do campinho como se 
considerava até aqui. Dante, buscando exclusivamente seus 
interesses, deixou de defender meu nome e minha imagem 
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na Itália, como era de sua alçada como presidente da Federa-
ção. 

 
08.05. Entreguei a Frei Paulinho o Manual das Bruxi-

nhas de Deus, com minhas observações. 
 
09.05. A Dra. Negro telefona. Diz que sua filha Manu-

ela, médica, ao lado da Dra. Anna Barabino e outros 
cientistas, dedica-se a uma pesquisa, na Universidade de Pisa. 
A equipe conseguiu identificar um elemento, existente na 
babosa, responsável pela pressão arterial: regula a pressão. 

 
10.05. O tal de Luigi da Prá não se fez vivo. Quando 

alguém precisa abrir a carteira, pensa duas vezes, sobretudo 
quando se trata de rico. Enquanto Luigi não chega com a 
grana, ocupo-me produzindo Aloe Arborescens (Babosa): A 
Trajetória da Receita. 

 
11.05. Despachei, via fax, Revoca di Procura e a autoriza-

ção para Eva pagar os estudos de Fr. Arno Frelich em 
Roma. 

 
14.05. O pessoal da DECALOES criou uma equipe – 

Comitato – para salvaguardar nome, imagem e interesses de 
Frei Romano Zago em território italiano contra os vampiros 
que andam soltos por lá. 

 
16.05. Fechei mais dez páginas de Aloe Arborescens (Ba-

bosa); agora são quantas as páginas manuscritas? Aloe 
Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita não pode referir 
senão o tempo de minha ação em Israel no que concerne à 
babosa. 

 
23.05. Levei os originais, o disquete e o contrato assi-

nado até a Vozes, à Rua Riachuelo, 1280, Porto Alegre. Lídio 
prometeu remeter tudo a Petrópolis, RJ, hoje, pelo malote. 
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24.05. Continuo com Aloe Arborescens (Babosa): A Traje-

tória da Receita. Quero completar o trabalho na semana 
corrente. Gostaria de entregar tudo pronto ao Frei Paulinho, 
a fim de que, primeiro, leia, para, depois, se achar que vale a 
pena, digitar. Penso que vai beirar as 150 páginas. 

Chegou fax da Eva. Avisa que entram mais 2.598,00 
euros. Com tal soma, acrescentada às anteriores, completo 
R$ 50.000,00, que aplico, no Banco do Brasil em CDB. O 
prazo fixo é de 90 dias. 

 
27.05. Chega hoje a quantia 2.582,28 euros, enviados 

por Gioachino Amato. Transformados em reais, alcançaram 
R$ 5.910,77. 

 
29.05. Termino o trabalho em cima de Aloe Arborescens 

(Babosa): A Trajetória da Receita, consultadas as agendas dos 
anos em que vivi em Israel. Após a leitura, para revisão, pas-
so o manuscrito ao Frei Paulinho, a fim de digitar. 

 
31.05. Refere-se a Dra. Negro ao desespero de Dante 

Giuntini ante a mamata que está perdendo. Mimoseia-me 
com o epíteto de diavolo. Esse me ama... 

 
01.06. Num fôlego, terminei a leitura de Aloe Arbores-

cens (Babosa): A Trajetória da Receita – I. Trabalhei o título e a 
Introdução, que faltavam. 

 
03.06. O incrível acontece. Dante Giuntini inventa de 

me telefonar. O homem, que me havia chamado de diabo, 
hoje me promove a santo. Colocou-se como doce ovelhinha 
a meus pés. Lobo em pele de ovelha!... Não voltarei atrás, de 
jeito nenhum. Esse está marcado! 

 
05.06. Despachei o documento, carimbado no Consu-

lado Italiano Autorizzazione e Procura per la Costituzione del 



453 Frei Romano Zago, OFM 

Comitato di Solidarietà Padre Romano Zago, OFM. Daqui para 
frente, meus interesses, na Itália, serão defendidos e coorde-
nados pelo Comitato. Os propósitos da equipe parecem ser os 
melhores. Tomara que durem!... 

 
07.06. Reescrevo a Introdução a Aloe Arborescens (Babo-

sa): A Trajetória da Receita – I, desdobrando-a em uma I Parte 
ou A – Brasil, ficando a parte mais encorpada com B – Israel. 
À noite redigi a Conclusão. Falta muito pouco para chegar 
ao ponto. 

 
10.06. Revisei, com Rafinha, as observações feitas em 

cima do texto do Manual das Bruxinhas de Deus. Levou o texto 
corrigido. Depois de revisto por ela, devolvê-lo-á para a revi-
são e formatação pelo Frei Paulinho, depois do que será 
confiado a Evangraf. Frei Irineu Gassen confiou-me Tratado 
dos Milagres, de Tomás de Celano, para corrigir. 

 
14.06. Encaminho a capa de Babosa Não É Remédio... 

Mas Cura! Frei Plácido dispõe-se a fotografar para a futura 
capa. O material será enviado à Editora Vozes. Veremos se 
aproveitam o material. 

Frei Paulinho levou, para digitar, Aloe Arborescens (Ba-
bosa): A Trajetória da Receita – I, da p. 81 até o fim (p. 162), 
mais a parte introdutória sobre a atuação no Brasil (Pouso 
Novo), a Introdução e a Conclusão geral. 

 
17.06. Conferi os endereços da Custódia da Terra San-

ta tirados de Frati della Corda com os que se encontram em 
Directiones Domorum OFM. Incluirei alguns deles em Aloe Ar-
borescens (Babosa): A Trajetória da Receita – I. Se algum 
incrédulo duvidar dos fatos descritos, poderá comprovar o 
conteúdo da narrativa, ligando, como a Rede Globo testou 
os nomes e endereços em Câncer Tem Cura!, antes de gravar 
Globo Repórter. Está certo! Não estou aqui para enganar nin-
guém. 
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18.06. Por solicitação da Editora Vozes, redigi peque-

no Curriculum Vitae e texto comercial para a contracapa de 
Babosa Não É Remédio... Mas Cura! 

 
25.06. Meti-me a ler Paraíso Perdido, de Las Casas, o 

massacre a que foram submetidos os índios pelos descobri-
dores europeus. Muito pior que o holocausto perpretado por 
Hitler... 

 
28.06. A Sra. Supriya, da Ananda Marga, buscou-me 

numa Towver. Palestra de duas horas. 
 
30.06. Brasil é pentacampeão mundial de futebol. Vi-

bração! 
 
02.07. A Vozes comunica que Câncer Tem Cura! entrará 

na 30ª edição. Serão mais duas mil cópias. 
 
03.07. Dei por encerrada a correção do Tratado dos Mi-

lagres, de Tomás de Celano, trabalho a pedido de Frei Irineu 
Gassen. 

Por sugestão de Frei Mauro, à noite, comemoramos o 
Penta, depois de Vésperas. Além do Penta, em caráter particu-
lar, de carona, comemorei a notícia da 30ª edição de Câncer 
Tem Cura! e a conclusão do Tratado dos Milagres. Cada qual 
tem lá suas devoções particulares... 

 
06.07. Às 07h, telefonema de Sidney, Austrália. O ho-

mem está com a esposa (54 anos) na cadeira-de-rodas, há 
quatro anos. Será que a receita de babosa, mel e destilado 
pode livrá-la da situação?  

 
22.07. Recebo comunicação de minha viagem à Itália e 

França: 29 de agosto a 03 de outubro. Custa o bilhete 
1.300,00 euros. 
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25.07. De Ubá, MG, pedem licença, por carta, para 

transcrever trechos de Câncer Tem Cura! Tais excertos consta-
rão em pequena brochura sobre o câncer. A brochura sairá 
em esperanto. 

 
26.07. Frei Paulinho entregou 93 páginas digitadas de 

Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita – I. Tais pági-
nas, em formato de livro, chegarão ao dobro. Após minha 
leitura, confiarei os originais a Lídio, da Vozes, para uma 
primeira impressão. 

 
28.07. Eva recebe oferta duma Villa sobre o Lago de 

Garda. Euforia da parte dela. Rusgas com alguns presidentes 
das Associações. 

 
29.07. Às 11h30min, terminei a leitura e correção de 

Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita – I. 
 
31.07. Retomei o trabalho Um Jeito de Ser, crônicas. 

Vou com calma. Tenho tempo. 
 
02.08. Eva comunica que em Perúgia um professor em 

Farmácia conseguiu liofilizar as folhas de babosa, isto é, reti-
rar toda a água (H2O). Sobra a essência. Fica 70% mais 
potente que o melhor produto, usado para animais, proce-
dente da China. Tal produto chinês custa 500 euros o quilo. 
O nosso, da babosa, será produto 70% melhor e custará me-
nos. 

 
06.08. Chegou hoje a passagem Porto Alegre - São 

Paulo – Roma. E vice-versa. 
 
07.08. Renovei meu passaporte. Válido até 2007. 
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14.08. Segundo a Dra. Matilde Negro, nos USA, teria 
sido proibido o uso oral da babosa. Tal proibição alcançou a 
Itália. O Ministro da Saúde irá proibir o consumo no país. 
La Stampa registra a matéria. Dra. Negro promete enviar fax 
com a fatídica notícia... 

 
19.08. Às 23h30min terminei a correção de Aloe Arbo-

rescens (Babosa): A Trajetória da Receita – I. O meu intuito é 
deixá-la com Lídio, da Vozes, para que adiante o serviço 
durante minha ausência do Brasil e dê seu parecer sobre tal 
matéria. 

 
21.08. Frei Paulinho surge trazendo digitado tudo o 

que escrevera sobre minhas viagens realizadas no passado, à 
Itália, à Suíça e Portugal. Examino o texto digitado. 

 
26.08. De manhã, na Vozes, confio Aloe Arborescens 

(Babosa): A Trajetória da Receita – I ao Sr. Lídio para que apre-
sente seu juízo. Ainda, na Vozes, na loja, deparo-me com 
Câncer Tem Cura!, 30ª edição. 

À tarde, Andréia, da Vozes, telefona do Rio, pedindo a 
foto, a página comercial (para a contracapa) e o Curriculum 
Vitae para constar em Babosa Não É Remédio... Mas Cura! An-
dréia confirma o livro para novembro. 

 
27.08. Às 09h40min, encerrei a leitura das 108 páginas 

de Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita – I. 
 
28.08. Passo a limpo a Introdução, pedida por Rafi-

nha, ao Manual das Bruxinhas de Deus. 
 
29.08. Embarque em Porto Alegre, às 16h10min, para 

São Paulo. A Alitalia, argumentando falta de lugar, retém-me 
na capital paulista. Com mais uns vinte companheiros da 
mesma sorte, hospedo-me no São Paulo Airport Marriot 
Hotel, cinco estrelas. Viajar? Só amanhã. 



457 Frei Romano Zago, OFM 

 
30.08. Às 20h, embarque no Aeroporto de Guarulhos 

para Milão, chegando ao meio-dia. Sigo para Roma, chegan-
do no Fiumicino às 16h de 31.08. Ali esperavam-me 
Cármine e Eva. No caminho de Roma a Isérnia, soube que 
não irei à França, mas à Espanha. Quase certo. 

 
01.09. Almoço com Dr. Floridi. Concebi a ideia que, 

com o iofilizado que Floridi produzirá, possamos salvar a 
vida dos aidéticos. O canal para chegar aos doentes seria os 
missionários. Que a Fundação Frei Romano Zago possa forne-
cer as cápsulas até de graça. 

 
02.09. Às 17h, missa no Santuário de Nª Sra. das Do-

res. Bonito santuário! Bonita paisagem! Via crucis em 
bronze, tamanho natural. 

 
03.09. Às 17h, com Giovanna, visitei Isérnia antiga. O 

museu acolhe relíquias de 750 mil anos a.C., com evidentes 
sinais da passagem do ser humano. Ruínas do último confli-
to mundial. 

 
04.09. Sperlonga e Fondi: 15.000 m2 de babosa planta-

da em estufas, em três pontos diferentes, uma verdadeira 
floresta, com irrigação automática. Cada muda recebe um 
litro de água por hora, no verão, duas vezes por semana; no 
inverno, uma vez. 

 
05.09. Roma - Madri - Málaga. Ao descer no aeroporto 

de Málaga, um coice ou rabanaço do avião quase atira a ae-
romoça no corredor. Aterrissamos às 00h30min. Hotel cinco 
estrelas. Málaga: 1 milhão e meio de habitantes. Porto de 
mar. Calor. Os habitantes autodefinem-se como coração da 
Espanha. Centro turístico, acima de tudo. Abre-se o mercado 
de aloés para a Espanha. 

 



458 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

06.09. Carmine, Eva, Alvício, Consuelo, Consuelito e 
eu saímos para almoçar camarão e frutos do mar. Bom vi-
nho. Conversamos das 15h até meia-noite. 

 
08.09. Almoço em Marvella. Divino! Andaluzia é uma 

fábula. Há disponibilidade de 800 mil leitos em seus hotéis. 
O rei da Arábia Saudita, só ele, gasta 8 milhões de eu-

ros por mês. Todas as monarquias europeias chegam aos 
dois milhões por mês. Vi quatro aviões transatlânticos, com 
o emblema dos emirados árabes, no aeroporto de Málaga. 
Certamente despejam duas mil pessoas para gastar grosso. 
Nos fins-de-semana, de Liverpool, Inglaterra, os amigos lo-
tam um 737 e vêm jogar golfe. Na bagagem, sacos de bolas 
para tal esporte. A Espanha pratica turismo leve. Por exem-
plo, o uísque. Sabendo que os turistas bebem, os espanhóis 
fabricam seu Chivas Regal e o vendem a U$ 10,00. Na Ingla-
terra, você paga 40 dólares. Por isso que a turma de 
Liverpool volta bêbada. E a Espanha fatura... 

 
09.09. Regresso da Espanha, às 10h: Málaga, Madri, 

Roma, pela IBERIA. Chegamos em Isérnia às 23h30min. 
 
10.09. À noite, em casa de Nicandro, o doutor em Ve-

terinária. Jantar estupendo com sua família Rosália, 
Vincenzo, Giácomo e Marcelo. Se a babosa curar Giácomo 
(diabético), voltarei para fazer seu casamento. 

 
12.09. Conferência, em Prato, na Toscana, para 250 

pessoas. Hotelzinho três estrelas. 
 
13.09. Conferência em Besana Brianza, Milão, sob a 

responsabilidade da Associazione Arca dell’Alleanza, com 
seu diretor Guido Ratti. Fica ao lado do Autódromo de 
Monza. Como os organizadores tivessem providenciado sala 
com 120 lugares e recebia público de mais de 500, desloca-
mo-nos para o ginásio de esportes. 
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14.09. A conferência, programada para Turim, sob a 

responsabilidade de Luciana Turri, foi suspensa, por medo 
que aloé seja planta tóxica. Desculpa? 

 
15.09. Pela manhã, saiu, na Internet, a Suma Teológica 

sobre Aloés! Era tudo o que eu queria! Agora posso voar 
livre. A babosa está liberada. Beleza! À tarde, com Cármine, 
deslocamento até Fondi e Sperlonga em busca de folhas para 
o Prof. Floridi. 

 
16.09. Visita ao Prof. Floridi, responsável pelo proces-

so de liofilização na Universidade de Perúgia. Sairá a cápsula. 
Negocio produtos provenientes da babosa próprios 

para animais, sempre com a mesma marca. Responsável é o 
Dr. Nicandro di Rocco, médico veterinário. 

 
17.09. Conferência em Bréscia. Talvez 400 pessoas. 

Luigi da Prá, curado de diabetes e tendo o filho Danilo cura-
do de câncer, nem quis me cumprimentar. Foi humilhação 
demais! Basta ser rico para surpreender negativamente. Não 
quero me relacionar mais. 

 
18.09. Retorno a Isérnia. Depois da carga negativa de 

Bréscia, jantar com garrafa de bom vinho, para neutralizar. 
 
19.09. Conferência em Pescara, sendo Rosa Mastrogi-

ácomo a coordenadora. Ao redor de 200 pessoas. 
 
21.09. Conferência em Nocera Superiore, província de 

Salerno, tendo em Reo Prisco o coordenador. Ao redor de 
200 pessoas. 

 
22.09. Conferência em Poggiomarino, província de 

Nápoles, sendo Carmela Cangianello a coordenadora. Ao 
redor de 300 pessoas. 
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24.09. Volto à Toscana. Destino: Stia, onde se localiza 

a fábrica responsável pelos produtos Aloe Arborescens Frei 
Romano Zago. A 30 Kms, fica La Verna. Franciscano pode 
perder chance de rever tão importante lugar santo para São 
Francisco de Assis? 

 
25.09. Ficou em dia meu codice fiscale ou identidade na 

Itália. 
 
26.09. Às 12h, precisamente, dei por encerrada a sofri-

da tradução de 52 páginas para as Irmãs Clarissas de Porto 
Alegre, (51) 3223-4464. Muito tempo dediquei àquilo. 

 
27.09. Ao meio-dia, encontro com Paulo de Luca para 

falar sobre direitos autorais e respectivo dinheiro atrasado. 
Paulo sonda a licença de traduzir Câncer Tem Cura! para o 
esloveno. Devolvi-lhe a responsabilidade: Vale a pena? Ven-
derá bem? Em caso positivo, faça-se! 

 
28.09. Conferência em Roma. Responsável: Viviano di 

Lullo. 
 
30.09. Abri conta na Banca Monte dei Paschi di Siena, ao 

mesmo tempo em que extingui a conta corrente que existia 
na Banca Popolare di Vicenza, em Lonigo. 

Concluo que, pelo que arrecadei com direitos autorais, 
palestras e o depósito na Banca Popolare di Vicenza, será a so-
ma suficiente para empurrar os trabalhos necessários no 
Centro Terapêutico São Francisco, em Lajeado. 

 
01.10. O casal Joaquim e Antonieta Amato apunhala a 

DECALOES pelas costas. Dão o ultimatum: retirar de suas 
estufas as mudas de babosa dentro de cinco meses. Grande 
amolação! Enorme transtorno! 
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02.10. Enquanto preparo as malas, concebo a ideia de 
outro livro sobre babosa. O título poderia ser: Babosa Cura! 
Subtítulo: Com a palavra as testemunhas ou falam as testemunhas. 
As testemunhas, personagens principais identificam-se (no-
me, n° do documento de identidade, endereço, telefone) e 
expõem seu caso (doença) e de como driblaram seu mal e o 
que havia feito a Medicina. 

 
03.10. De Isérnia a Roma, às 06h. O embarque às 

10h15min. Chego em Porto Alegre às 22h. Viagem sem tur-
bulência. Sem o menor contratempo. 

 
06.10. Já à noite, o Brasil apresenta os resultado das 

eleições. Lula e Tarso vão para o 2° turno. 
 
07.10. Trocando ideias com Frei Albano, experimento 

grande euforia com a possibilidade de os trabalhos poderem 
ser terminados em dois, no máximo, três meses. Segundo o 
mesmo Frei Albano, as obras estão orçadas em R$ 90.000,00 
a 100.000,00, com margem de erro de R$ 10.000,00. 

 
11.10. Foram aplicados R$ 50.000,00 no Banco do 

Brasil, prazo fixo. Só poderei mexer no dinheiro a partir de 
10.02.2003. 

 
12.10. Corrijo a tradução para as Irmãs Clarissas, Rua 

Vicente da Fontoura, 498. 
 
14.10. Temos a pílula ou cápsula de babosa liofilizada. 

A Dra. Teresa Pecere teve o peito de afirmar, no Congresso 
sobre a babosa, em Perúgia, que a planta não cura câncer. 
Como Deus não joga, mas fiscaliza, fizera-se presente certo mé-
dico de Monza, com longa experiência na aplicação da 
receita em seus pacientes. Rebateu a conferencista, afirman-
do que curara 71% dos casos de câncer tratados por ele. 
Esse filme, em que cientistas afirmam que a babosa não apre-



462 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

senta princípios ativos contra o mal depois de tê-los consta-
tados com os próprios olhos, já tinha visto... Aqui perto! 

 
15.10. Fiz a entrega da tradução às Irmãs Clarissas. 
 
16.10. Doei oito conjuntos de toalha de rosto e banho, 

além de lençol para colchão e sobre-lençol, com fronha para 
os postulantes, em Arroio do Meio, vinte para Três Passos. 
Agudo pediu somente dez toalhas. Daltro Filho, Imigrante, 
pediu cinquenta conjuntos completos. 

 
22.10. Saem os primeiros R$ 30.000,00 para iniciar as 

obras no Centro Terapêutico São Francisco, de Lajeado. 
 
23.10. Entreguei, na Contabilidade Piovesan, o dossier do 

Banco do Brasil com os recibos de entrada do dinheiro que 
será aplicado nas obras do Centro. A preocupação são as 
notas de compra de material do Centro Terapêutico. Tais 
notas sairão em nome do Centro, já que é entidade registra-
da, reconhecida. 

Saiu Bruxinhas de Deus: a serviço da vida. 
 
24.10. Frei Blásio Kummer pediu-me para corrigir-lhe 

Método da Experiência de Deus no Itinerário da Mente para Deus, 
de São Boaventura. 

Frei Harri comunica que chegaram os dez mil euros 
procedentes da Banca Popolare di Vicenza. 

 
25.10. Chegou, por fax, o arrazoado que o Dr. Marcel-

lo Biasiello enviou aos advogados de Dante Giuntini. Parece 
argumentação bem colocada. 

 
27.10. Lulalá. Luís Inácio, retirante, operário, chega a 

Presidente da República. No Estado, vamos de Germano 
Rigotto como governador. 
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28.10. À noite, trazido por Frei Irineu Gassen, chega 
Frei Lucas Corbellini. Na bagagem, o resultado dos exames: 
seu câncer é maligno. O capelão do Hospital Santa Cruz do 
Sul está magro e sem apetite, mas, psicologicamente, seu 
estado de saúde apresenta-se bom. 

 
29.10. Fiz visita a Frei Lucas. Com tantos anos na 

convivência com médicos, enfermeiros, hospital e remédios, 
crê exclusivamente na alopatia. Conforma-se com a morte 
iminente, dizendo: 

- Já vivi bastantes anos. Posso desejar mais? 
 
30.10. Somados os depósitos, chego à conclusão que 

temos dinheiro suficiente para bancar as obras que se fazem 
necessárias no Centro Terapêutico, de Lajeado. Bendita esta 
minha viagem à Itália! 

 
01.11. Decidimos que o esgoto do Centro Terapêutico 

será canalizado para o fundo do pomar, perto daquelas ba-
naneiras. Despesa maior, mas resolve... 

 
04.11. Selecionei as crônicas sobre o futuro livro Um 

Jeito de Ser. Reli o material todo. Há páginas aproveitáveis. 
 
06.11. Diversos telefonemas do Sul e Centro da Itália. 
 
08.11. Verônica, da Vozes, Rio, diz que a Bonum, da 

Argentina, não se faz viva. Não responde cartas. Acrescenta 
que Babosa Não é Remédio... Mas Cura! sai em fins de novem-
bro-dezembro. 

- Pena!, disse-lhe eu, que não chega para a 48ª Feira do 
Livro em Porto Alegre... 

 
10.11. De madrugada, sem sono, concebi a ideia de re-

colher, em livro, tudo quanto escrevi sobre a divulgação da 
babosa. 
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11.11. Falar com Frei Albano, Frei Edevaldo, Frei 

Dante e outros sobre um livro que registre o Centro Tera-
pêutico São Francisco e o Centro Terapêutico Santa Clara. 

 
12.11. Frei Hilário Battisti leva o estoque de toalhas e 

lençóis, presente da Fundação Frei Romano Zago. 
 
15.11. O livro, concebido na madrugada do dia 10, le-

vará o título de Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da 
Receita, porque trata-se duma sucessão de fatos cronológicos. 
Narrativa ligeira. 

 
22.11. Envio mais R$ 30.000,00 para o Centro Tera-

pêutico São Francisco prosseguir com as obras projetada. 
Toma corpo a ideia de ambiente, fora do Centro, que servirá 
para fazer uma triagem dos candidatos que chegam. 

 
27.11. Frei Albano recebe cheque meu de R$ 

50.000,00. Somados aos outros R$ 60.000,00, deve levar as 
obras a estágio bem avançado, suficiente mesmo. 

Enviei projeto de 29 mil euros em favor da Biblioteca 
Central da Província São Francisco de Assis do Rio Grande 
do Sul. Espero que a Decaloes Arborescens Frei Romano Zago 
tenha tal recurso, com o tempo. 

 
29.11. Liquidei com Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetó-

ria da Receita – I. Como livro de testemunhas da receita é 
excelente. Agora parto para a redação de Aloe Arborescens 
(Babosa): A Trajetória da Receita – II, talvez mais volumoso que 
o primeiro, no qual se narram minhas atividade no Brasil na 
divulgação da receita, a partir de encerrada a temporada de 
serviço em Israel. 
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03.12. Saiu o convite para a inauguração das novas de-
pendências (novo prédio) do Centro Terapêutico São 
Francisco, no dia 29 do corrente, às 10h30min. 

 
04.12. Passo um cheque de R$ 3.800,00, em nome 

Missionszentrale der Franziskaner, a fim de adquirir um fus-
ca para as Bruxinhas de Deus. Na verdade, trata-se de 
empréstimo ou dinheiro adiantado. A entidade repõe a quan-
tia. 

 
06.12. Meti-me a ler Tabebuias, de Cristiane Suplicy 

Teixeira. Trata da recuperação de drogados na Fazenda Es-
perança, de Guaratinguetá, SP, de Frei Hans. É quase um 
romance de recuperação de pessoas caídas nas mais diversas 
situações. Livro bem feito. Estilo fluente. Leitura fácil. 

 
07.12. Ontem, no final do dia, recebi Babosa Não É 

Remédio... Mas Cura! Curioso que a Editora Vozes não me 
preveniu com qualquer sinal. Comecei logo a leitura, a fim 
de corrigir erros, para que não se repitam numa 2ª edição, se 
houver. No varejo, o livro é vendido a R$ 15,00. 

 
09.12. Eva telefona. Propõe abolir as Associações. 

Não é má ideia, uma vez que existe um entredevoramento 
entre as mesmas, quase todas sôfregas em busca de lucros. 

O irmão de Spiro Moros, Toni, do Cairo, envia-me 
uma Mont Blanc, the art of writing. 

 
10.12. Autorizei Paulo de Luca, diretor da Adle Edizio-

ni, a retirar do livro nome e endereço de todas associações, 
quando sair, na próxima edição, em janeiro de 2003. Ficam, 
como ponto de referência, apenas a DECALOES e 
CRABION, esta do Prof. Floridi, por causa do suporte cien-
tífico. 
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11.12. Frei Leonardo Kuhn foi quem apresentou a re-
ação mais positiva frente a Babosa Não É Remédio... Mas Cura! 
Examinando a capa, perguntou: 

- Mas quem foi que teve esta ideia genial? Basta o su-
jeito contemplar a capa e ela chama-o para o que diz respeito 
à mensagem. 

A Editora Vozes me envia 30 exemplares, direitos de 
autor. Com isso fico sabendo que a tiragem foi de 3.013 có-
pias. 

 
13.12. Às 08h, recebemos a notícia da morte de Frei 

Lucas Corbellini, 84 anos, o homem que se negou a buscar 
qualquer tratamento alternativo. 

 
17.12. Frei Edevaldo Picoli apresentou-se nesta sua 

nova Casa. Deu a entender que levaria, com prazer, exem-
plar de Babosa Não É Remédio... Mas Cura! à sua Comunidade 
de origem. Pediu e levou. Aliás, sobre o livro, rasgou um 
baita elogio. 

 
18.12. Maurizio van der Veit telefona para saber da 

possibilidade de entrevista pela Rádio Luna. Negative et am-
plius! De jeito nenhum... 

 
20.12. De Curitiba alguém telefona dizendo que com-

prou Babosa Não É Remédio... Mas Cura! Elogios para o livro. 
 
29.12. Conforme fora previsto, inauguram-se as novas 

instalações do Centro Terapêutico São Francisco, de Lajea-
do. À tarde, regresso de Lajeado. Trago recibo com 
prestação de contas ds R$ 110.000,00. Conseguiram gastar 
R$ 101.195,70. Sobrou dinheiro. Frei Albano é de opinião 
que com mais R$ 5.000,00, as obras exigidas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) podem ser com-
pletadas. Os próximos passos: 

1. Obter ambiente para triagem dos candidatos. 
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2. Atacar a reforma da nova cozinha e novo refeitório. 
3. Transformar o espaço dos velhos dormitórios em 

auditório. 
 
 

- 2003 - 
 
08.01. Li a carta recebida do Cardeal Dom Aloísio 

Lorscheider. Elogia meu livro Babosa Não É Remédio... Mas 
Cura! 

 
10.01. Oprandi queria 50% do capital da Deca e que a 

mesma Deca arcasse com os compromissos junto aos 
bancos. Impostor! 

 
14.01. Entreguei R$ 5.000,00 para o Centro 

Terapêutico São Francisco, de Lajeado. Com essa quantia, 
completei R$ 115.000, para atender às exigências da 
ANVISA em relação àquela entidade. 

 
20.01. A escritora, para quem preparara generosa 

garrafada da receita, apagou-se. Recusou-se a ingerir o 
conteúdo. Não podia dar outra. 

 
23.01. Pela manhã, Frei Albano e eu viajamos a 

Forqueta, interior de Arroio do Meio, onde mora o dono do 
terreno do antigo Postulado. Adquirimos tal terreno, com a 
casa que abrigava os postulantes e o terreno ao lado, 
propriedade do mesmo dono. O pagamento, à vista, 
acontecerá na data em que for assinada a escritura. A partir 
de hoje, de ambos os lados, começamos a encaminhar os 
papéis. O preço é de R$ 47.000,00. A nova propriedade 
situa-se no Bairro Santo André, em Lajeado. Servirá, 
obedecendo às exigências da ANVISA, para selecionar os 
candidatos, antes de integrá-los aos demais habitantes do 
Centro. 



468 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

 
31.01. Recebo Os Capilares Determinam Nosso Destino, de 

Michael Peuser, tendo como subtítulo Aloe Imperatriz das 
Plantas Medicinais Fonte de Vitalidade e Saúde, com elogiosa 
dedicatória do autor. 

 
14.02. Frei Albano, pela manhã, telefona, 

comunicando que a escritura do antigo Postulado está 
pronta. 

 
15.02. Entrego cheque de R$ 50.000,00 ao Frei Albano 

com que efetuará o pagamento do antigo Postulado e do 
terreno contíguo. Tal propriedade fará parte dos bens 
imóveis do Instituto Cultural Francisco de Assis. O mesmo 
vale para a propriedade do Centro: Tudo é da Província. 

 
07.03. Frei Aloísio está encaminhando os papéis do 

contrato de R$ 5.000,00, emprestados, pela Fundação Frei 
Romano Zago, a Dª Eva, para melhorar de moradia. A 
restituição acontecerá em suaves prestações, sem juros. Algo 
semelhante aconteceu com Dª Marlene. 

 
10.03. Recebo a remessa de Câncer Tem Cura! em sua 

31ª edição. A tiragem é de 3.048 exemplares, na data de 
21.02.03. O valor do livro, no varejo, é de R$ 16,50. O preço 
de custo para a Editora é de R$ 2,21. 

 
11.03. Pierre Marie Gelineau envia fax: La France attend 

avec joie la visite Du Padre Romano le plus vite possible. Eva de Rita 
diz que nossos produtos tiveram registro em Portugal, 
Espanha, França, Benelux, Alemanha, Áustria, Suíça. 
Entrarão a ser vendidos apenas em farmácias. Com isso, 
ficará no mercado apenas a nossa receita, registrada como 
produto fitoterápico. 
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26.03. Às 10h30min, sou convidado, com Frei Albano, 
para falar sobre Saúde e o Centro Terapêutico ao grupo da 
CFMP, reunido no Provincialado, em Ipanema. 

 
03.04. A Fundação Frei Romano Zago custeou as despesas 

da estufa para nossa horta. 
 
08.04. Às 10h, entreguei R$ 5.000,00 a Frei Albano 

para iniciar os trabalhos na nova cozinha do Centro 
Terapêutico, de Lajeado. Começará pelos azulejos e cerâmica 
do piso. Frei Albano mostrou, num artigo, os 
melhoramentos introduzidos no Centro, bem como os 
motivos que nos obrigaram a isso. 

 
09.04. Frei Aloísio e eu, com a presença de Moacir, da 

Teka, fizemos levantamento para 48 jogos de lençóis e 
fronhas e 60 jogos de toalhas de rosto e de banho. Preço 
total: R$ 1.260,00. O endereço é o Convento São 
Boaventura, de Daltro Filho, Imigrantes, RS. Frei Olavo, 
feliz, comenta: 

- Que presente de Páscoa! 
 
11.04. Recebo a notícia que € 13.500,00 chegarão da 

MCF para nosso Centro Terapêutico, de Lajeado. Nos 
valores do Euro, hoje, seriam R$ 47.250,00, isto é, com o 
Euro a R$ 3,50. 

 
15.04. Falei ao Telefone com Frei Anselmo Fracasso, 

da Província da Imaculada Conceição, de São Paulo. 
Comentou o poema que lhe dediquei, em São João Del Rei 
(MG). Segundo ele, Câncer Tem Cura! é livro genial, livro que, 
seguindo suas instruções, curou seu irmão, de câncer de 
estômago. 
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19.04. Despachei fax para Eva de Rita com a ordem de 
arcar com as despesas de Frei Arno Frelich, que a Província 
deve pagar ao Pontifício Ateneu Antoniano, de Roma. 

 
23.04. A Editora Vozes, de Petrópolis, RJ, comunica 

que Babosa Não É Remédio... Mas Cura! terá nova edição em 
julho. Vendem-se 300 exemplares por mês nas filiais da 
empresa. 

 
28.04. Frei Vicente Kunrath levou Câncer Tem Cura! e 

Babosa não é Remédio... Mas Cura! para Timor Leste, o país 
mais pobre do mundo. 

 
21.05. Frei João Luís providenciou canos, suportes, 

plástico e fita para instalar a estufa. 
 
28.05. Telefonei para a Dra. Cláudia. Tanto o processo 

contra Veja, da Abril, como o da Globo, encontram-se em 
compasso de espera. 

 
30.05. Finalmente, aproveitando o calor da tarde, a 

estufa recebeu o plástico de cobertura. Ficou apresentável o 
conjunto. 

Monsenhor Augusto Dalvit, 82 anos, disse estar lendo 
Di Cancro Si Può Guarire. A partir de tal leitura, pede que lhe 
prepare uma dose, já que os médicos descobriram-lhe 
nódulo maligno na próstata. 

 
09.06. Segundo Paolo de Lucca, editor, depois da 

italiana, as duas traduções, que mais vendem, são a francesa 
e a alemã. A inglesa considera o título muito agressivo à 
Medicina alopática. Consequentemente, como os ingleses 
são mais conservadores, compram cum granu salis, ou seja, 
com a pulga atrás da orelha... 
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26.06. Faremos novo contrato de comodato com o 
Centro Terapêutico São Francisco, de Lajeado, uma vez que 
a triagem (antigo Postulado dos Franciscanos) entrou a fazer 
parte do complexo daquele centro terapêutico. O contrato 
assinado valerá por cinco anos, vencendo em 2008. Dra. 
Cláudia está cuidando de encaminhar os trâmites do 
processo. 

 
01.07. Frei Aloísio fez a entrega dos conjuntos de 

lençóis, sobrelençóis, fronhas, toalhas de rosto e de banho, 
gentileza da Fundação Frei Romano Zago ao Convento São 
Boaventura. 

 
28.07. Envio a Frei Albano proposta de Curso de 

Habilitação para Dependência Química, curso a realizar-se na 
PUCRS. 

 
05.08. Chegou fax confirmando minha viagem pela 

Itália e Espanha em meados de setembro a meados de 
outubro – 2003, com toda a programação. 

 
22.08. Confirmação da viagem POA-Paris-Roma, dia 

15.09. Regresso dia 14.10 - Roma-Paris-POA. 
 
27.08. Hoje, através de telefonema de Dª Aldina, de 80 

anos, após ingerir seis doses de babosa para combater seu 
câncer de mama, começou a menstruar. Incrível! 

 
01.09. Os 13.500 euros, transformados em reais, 

descontados as despesas, redundaram em R$ 43.815,82. Frei 
Albano leva esta soma ao conhecimento das lideranças do 
Centro, com a possibilidade concreta de retomar os 
trabalhos na cozinha, no refeitório e no salão. Se não 
houvesse interesse em retomar (e completar) os trabalhos, 
conforme o sonhado projeto, no momento, aplicaremos tal 
soma para que renda. 
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15.09. Conforme fora previsto, viagem à Europa: 

POA, SP, Paris, Roma. Pela VARIG até Paris. Depois, 
Alitália. 

 
16.09. Contratempos com a mala. Em POA, 

prometeram que me entregariam a mala em Roma. 
Chegando no Fiumicino, dizem-me: 

- Sua mala ficou em Paris. Feita a reclamação, 
perdendo duas horas, segui até Isérnia, pela Autoestrada del 
Sole, na direção de Nápoles. 

 
18.09. Às 20h, um nigeriano entregou-me a mala 

extraviada. Aberta, pude constatar que se encontrava como 
fora arrumada em POA. 

 
21.09. Às 11h, com Cármine e Eva, na Pajero, rumo a 

Civitavecchia, para tomar Clodia, il traghetto, para Cagliari. 
Noite bem dormida. Mar calmo. Velocidade do barco? 
Menos de 50 Km/h. Embarque às 19h30min. O navio, além 
dos passageiros, engoliu camiões, centenas de carros de 
passeio, vans, ônibus. O que é o transporte por água!... 
Quando o nosso Governo despertará e estimulará tal meio 
de transporte, certamente, o mais barato?! 

 
22.09. Chegada em Cagliari, capital da Sardenha, às 

09h. Palestra às 17h30min. Sala com capacidade para 300 
pessoas, deve ter engolido 500... Três horas de exposição e 
bombardeio de perguntas. Sucesso absoluto, segundo os 
organizadores. 

 
23.09. Às 9h30min, o mesmo trio, na Pajero, partimos 

para Sassari, a uns 150 Kms. Almoço em Brosa, com o 
cônsul italiano na Inglaterra. 

Palestra, no Centro Cultural, em Piazza Itália, às 
17h30min. Sala para 200 pessoas, completamente lotada. 
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Muita atenção. Presente o Prefeito de Sassari, senador da 
República, médico muito aberto, fã do voluntariado. 

Às 20h, tomamos o caminho para Olbia, porto do 
Norte, duas horas de estrada. 

Novamente observei o poder de carga dum navio! 
Dezenas de ônibus e camiões, centenas de carros. 

O barco, de volta, foi mais veloz. Embarcamos em 
Olbia às 23h20min. Para chegar ao destino, Civitavecchia, 
quase 100 Kms ao Norte de Roma, às 07h30min. Como o 
barco desenvolvesse maior velocidade, trepidava mais que na 
ida. 

A noite, embora conseguisse dormir, passei-a menos 
tranquila. Às 06h, já persolvia o Ofício das Leituras e 
Laudes. 

Chegamos em Isérnia, às 11h, aproximadamente. Uma 
buona doccia para quebrar a lombeira. 

Rodamos mil Kms de carro. Sem computar os Kms de 
barco, certamente, ida e volta, da ilha ao continente, outros 
tantos. 

 
25.09. Encontro com Advogado, em Pescara, que fica 

sobre o Adriático, às 17h, profissional in gamba Gianluca di 
Blasio. 

 
26.09. Fui ver panela para a mãe de Frei Edevaldo e o 

conjunto de churrasco para Frei João Luís, nossos 
incansáveis Irmãos. 

Hoje, festa de dos santos Cosme e Damião, muito 
venerados em Isérnia. 

 
28.09. Lembro que, às 09h30min, acontece a 

ordenação sacerdotal de Frei Leonel Moisés da Silva, em 
Paraíso do Sul, RS, do outro lado do mundo. 

Viagem à Ilha de Ischia, em frente a Nápoles. 
Conferência, às 16h. Regresso, in tragheto, uma hora exata, 
Ischia a Nápoles. 
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01.10. Visita às estufas. São três complexos de 48 m 

por 8. Ao redor de 1500 pés de babosa = aloe arborescens. 
 
03.10. À tarde, às 16h, palestra em Sessa Aurunca. 
 
05.10. Saída pela manhã, às 07h, para chegar a 

Florença às 11h. Conferência às 17h. Ao redor de 300 
pessoas. Muitas testemunhas. Muita alegria. Muita esperança. 
Retorno às 20h, para deitar às 0h45min. 

 
07.10. Assino, às 11h30min, procuração em favor de 

Eva de Rita. Ela se constitui, assim, minha representante 
plenipotenciária na Europa. 

 
10.10. De malas prontas, parto, com Cármine, Eva e 

Giovanna, para a Espanha: Roma, Madri, Málaga, sendo que 
o regresso aconteceu de Málaga, Barcelona, Roma, no dia 12, 
domingo. 

 
13.10. Viagem a Assis. Conferência, à tarde para umas 

100 pessoas, numa sala do Sacro Convento. 
 
14.10. Regresso ao Brasil. Do Fiumicino (Roma) ao 

Charles de Gaulle (Paris), num A – 320, da Air France. De 
Paris a SP, num 777-200, da Varig. De SP a POA, num 575, 
da VARIG. 

 
15.10. Com a chegada em casa, após recepção festiva, 

distribuição dos presentes, telefonemas, controle da 
secretária eletrônica, etc. 

 
16.10. Às 18h, trouxeram-me Eliane Araújo e marido, 

procedentes de São Paulo, os promotores da palestra no 
Clube de Regatas Tietê, quando a Rede Globo de Televisão 
colheu o material para aquele fatídico Fantástico, com 
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deboche generalizado sobre o uso da babosa, programa visto 
em todo o território nacional. Humilhação demais! 

 
17.10. Frei Aloísio, gentilmente, colocou-me a par do 

Dia de Estudos, realizado em Daltro Filho, quando houve 
enfoque do Centro Terapêutico São Francisco (para público 
masculino) e Santa Clara (para recuperação feminina), de 
Lajeado. 

 
21.10. Na reunião da Fraternidade, à noite, expliquei o 

sentido dos presentes para os Irmãos e fiz breve prestação 
de contas de minha recente viagem à Europa. 

 
22.10. Frei João Luís e Frei Harri comandaram a 

limpeza do poço que fornecerá a água para a estufa. 
Nostradamus afirmava que a melhor maneira para 

limpar um poço é aplicar babosa. Hoje se aplica cloro; após a 
sedimentação, seguir-se-á a análise da água. 

 
30.10. Dª Silóia, a arquivista, pede-me que arquive 

Câncer Tem Cura! e Babosa Não É Remédio... Mas Cura!, além de 
Rezem Pelos Defuntos e Frei Olímpio - a Saga de um Pioneiro. A 
profissional sugere que se arquivem, também as traduções de 
Câncer Tem Cura!, nas diversas línguas. E assim se fez. 

 
07.11. Significativo fax, proveniente da Grécia, em 

inglês, que elogia Câncer Tem Cura! 
 
17.11. Eva telefona, feliz. Volta da Grécia, cansada, 

sim, mas eufórica com o andamento dos negócios. Os 
gregos, segundo ela, não andam, voam! 

 
19.11. Recebo telefonema da Austrália. Nossa receita 

chegou lá. 
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20.11. Recebo carta do Vietnã. Frei Aloísio ficou de 
queixo caído: 

- Por onde está andando esta receita?! 
 
25.11. A 32ª edição de Câncer Tem Cura! Tem o dia 

17.11.2003 como data de lançamento. O preço, no varejo, é 
de R$ 18,20. 

 
26.11. À noite, experimentei um chilique. Frei 

Edevaldo houve por bem levar-me ao Centro Médico de 
Ipanema. Atendeu-me Dr. Mário Coelho, muito humano, 
simpático até. Marcou um check-up. O resultado dos exames 
obter-se-á segunda-feira. 

 
28.11. Eva quer as contas de Paolo de Lucca, o editor. 

Há suspeita que o cara está me passando prá trás. 
 
01.12. O resultado dos exames de sangue e urina são 

os melhores possíveis. O cardiólogo, o Dr. César, quer me 
ver. A consulta com aquele profissional da saúde redundou 
em nada através do eletrocardiograma. Por isso, marcou dois 
novos exames: ecocardiograma e teste ergométrico. 

 
05.12. Saiu 30 Anos Depois. Faz parte do trabalho da 

recuperação da memória histórica de nossos confrades 
falecidos, no caso específico, de Frei Cláudio José Heck e 
Frei Otomar Alberto Benini. Na edição, falta a ficha 
catalográfica, bem como a data. Cochilo!... 

 
10.12. Motivei Frei Agostinho para que escreva sobre 

seu mano Frei André Grings. Desse mato não sai coelho!... 
 
18.12. À tarde, telefonema chato da Eva. Minha 

autorização, que a PROALOE me fez assinar, no dia 12 de 
dezembro, caiu muito mal na Itália. Entrei em contato com a 
Dra. Cláudia, com o pedido de revogar tal documento, 
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dizendo-me pessoa sem competência para autorizar 
transações comerciais entre Frei Romano Zago e um Bogon 
da vida, nem entre PROALOE e qualquer representante que 
se disponha a comprar/vender o produto na Itália e alhures. 

A partir do acontecido, decidi que meu nome e 
imagem sejam deletados nos produtos PROALOE. 

 
22.12. O processo contra a Veja, da Abril, deu entrada 

hoje no tribunal em Porto Alegre. 
 
28.12. Inauguração da nova cozinha e do novo 

refeitório do Centro Terapêutico. São 700 m² de área 
construída. A cozinha ficou revestida de azulejão branco. 
Pias de granito. Água quente e fria. Fogão a lenha e a gás. 
Forno a lenha e fogão elétrico para padaria. A Diretoria, 
constituída exclusivamente de leigos, merece total confiança 
dos freis, porque se tem mostrado adulta e responsável. No 
momento, 25 internos e 5 internas.  

 
 

- 2004 - 
 
05.01. Frei Rodrigo chega do Paraguai, em férias. Dá 

impressão de se encontrar muito bem. Segundo ele, no país, 
há abundância de vocações, já que o paraguaio é povo 
religioso e mariano. 

 
07.01. Paulo de Lucca quer escrito meu, a seu favor, 

para Gianluca di Blasio, meu advogado. Pode esperar! Que 
envie as notas e o número de cópias das traduções. Se tal 
acontecer, não há necessidade de advogados. Que seja 
honesto! 

 
10.01. Li o texto a ser enviado pela Dra. Cláudia a 

Bogon Beniamino. O texto, com a virgulação assinalada, 
ficou bom. E claro. Como está, será enviado. 
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16.01. Abre-se o Fórum Social Mundial de Porto 

Alegre, a realizar-se, no corrente ano, na Índia. 
 
03.02. Pelo Correio, envio Os Capilares, de Michel 

Peuser, para Eva. De lambugem, incluí 30 Anos Depois. 
 
04.02. Frei Isidro, com Frei João Luís ao volante, 

seguiu, de madrugada, feliz, de volta a Não-Me-Toque. A 
perna quebrada? Refez-se muito bem. Consegue andar sem 
bengala. 

 
20.02. Marisa, de Canoas, narra caso horrível de câncer 

em seu marido. Depois da operação, de quimioterapia e 
chegar à morte, teve a inspiração da receita. Aplicou-a 
imediatamente. A reação do paciente é das melhores. 

 
09.03. Chega telefonema da Carla, da Vozes. Viagem 

ao Rio, pela Gol, às 08h 30min, do próximo dia 14. 
 
14.03. Às 16h, palestra no Café Literário, no 

Quitandinha, na II Bienal de Petrópolis. Sou hóspede no 
Hotel Casablanca, ao lado do Museu Imperial, Petrópolis, 
RJ. 

 
19.03. A Evangraf entregou Frei Bernardo Kleinert, 

OFM, Frade verdadeiramente Menor. Aqui em casa, a reação de 
quem recebeu o livrinho, de 90 páginas, era de admiração 
diante da cor vermelha da capa. 

 
20.03. Para minha estupefação, Frei Agostinho, de 

cima de seus 86 anos completos, me surpreende, às 
11h45min, dizendo que lera todinho Frei Bernardo Kleinert, 
OFM. Perguntado sobre o que achara da leitura, respondeu: 

- É ele... Como a dizer que o livro é um retrato do 
Frade. Justa crítica! 
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22.03. Há muito movimento pela chegada do Cardeal 

Dom Aloísio. Exagero? Sei que ele não vai gostar, mas... é 
preciso fazer bela figura! 

 
25.03. Às 11h45min, toca a campainha. Frei Pedrinho 

traz um pacote, vindo por sedex. Eram dois exemplares de 
Câncer Tem Cura!, tradução para o grego. O contrato fora 
assinado a 22.03.2000!  

 
26.03. Procedente de Curitiba, PR, chega, com os 

livros de Lelignton Lobo Franco, a encomenda de exemplar 
de Ginkgo Biloba, árvore do Oriente, prodigiosamente 
medicinal. 

 
05.04. Inicio, com Frei Evaldo, o monumento à babosa, 

um cercado de pedra-granito, a partir de secular toco de 
eucalipto, em franco processo de putrefação, que começou 
pelo miolo. Babosa, esta maravilha da natureza, merece 
muito mais! 

 
10.04. Pelas 08h, chegou a encomenda da Telasul. São 

26 camas de metal, pagas pela Fundação Frei Romano Zago. 
Frei Adriano e Frei João Luís montaram um exemplar, à 
guisa de exposição, na sala de reuniões. 

 
15.04. Às 20h30min, aterrissa o Cardeal Dom Aloísio 

Lorscheider, OFM, procedente de Curitiba, PR, novo 
habitante desta casa. 

 
16.04. Na Zero Hora de hoje aparecemos Dom Aloísio, 

Irineu, Aloísio Dilli e eu. Assim o jornal quis registrar a 
chegada do Cardeal a POA. 

 
20.04. Muita bateção na casa: fiação, a fim de instalar a 

estrutura para ligar os computadores à Internet. No tempo 
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da construção, não se previam as conquistas da técnica e da 
informática. 

 
22.04. Na volta da reunião do Conselho 

Administrativo, em Daltro Filho, encontramos o Sr. Nei e a 
filha Karina, mais um sacerdote redentorista, do Santuário 
de Aparecida, SP. Trouxeram o Honda Civic para o Cardeal 
Lorscheider. Belo automóvel! 

 
29.04. Telefonema de Isérnia, Itália. Monta-se 

esquema para ida minha à Grécia, no próximo setembro. 
Como saiu a tradução grega, seria estimular a venda do livro. 
Disse, ainda, ter ouvido falar que saiu a pílula de babosa, 
produto da Bayer, sob os auspícios da Universidade de 
Pádua. É preciso confirmar tal notícia. 

 
11.05. Visita rápida de Dom Damasceno, Padre Darci, 

Padre Provincial dos Redentoristas e Diretor do Santuário 
Nacional de Aparecida a Dom Aloísio. 

 
13.05. Frei Albano trouxe-me a notícia que a 

propriedade, na Parada 2, na Lomba do Pinheiro, por 
decisão do filho do dono, não poderá destinar-se à 
recuperação de dependentes químicos. Talvez crie corpo a 
ideia dum projeto para área de lazer à disposição dos freis e 
amigos. 

 
14.05. Telefonema da Paolo de Lucca, de Pádua, 

destila fel. 
 
15.05. Viajo, com Dom Aloísio e Frei Mauro, para a 

ordenação sacerdotal de Frei Paulo E. Müller, em Santa 
Clara do Sul, RS, seguindo, após, até Progresso, RS. 

 
16.05. Às 8h30min, missa presidida por Dom Aloísio, 

concelebrado por mim e por Frei Mauro, na matriz de 
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Progresso. Almoço na mana Teresinha. Visita a meus 
falecidos pais no cemitério. Regresso a Ipanema, onde 
chegamos às 19h. 

 
20.05. Hoje Dom Aloísio celebra 42 anos de bispo. 

Comemorações singelas ao almoço e também à noite. 
 
25.05. Liberei verba da Fundação Frei Romano Zago para 

adquirir treze colchões e 60 travesseiros para nosso 
Provincialado. Ao redor de R$ 3.000,00. 

 
31.05. Às 17h, visita do Dr. Jorge, médico e seu mano, 

Dr. Vitor, este com câncer. A babosa deve realizar o milagre, 
já que a Medicina oficial enrolou a bandeira. 

 
08.06. À noite, na reunião da Fraternidade, entre idas e 

vindas, chegou-se ao acordo de colocar cerâmica no 
corredor e paviflex – assoalho flutuante – no salão de 
reuniões do segundo piso. Despesas custeadas pela Fundação 
Frei Romano Zago. 

 
14.06. Hoje chegam as estantes de ferro para a 

Biblioteca Central, por conta da Fundação Frei Romano Zago. 
 
18.06. Após a missa, o Sr. Édison Passos, num 

Corolla, me levou até ao Hotel Deville, nas cercanias do 
aeroporto, onde tomei café com Nicola Grillo. Do Hotel, 
partimos os três rumo a Lajeado, até o Centro Terapêutico. 
Visita aos centros São Francisco e Santa Clara, o centro de 
triagem, aos mármores e granitos Corbellini e à casa de 
pedras semipreciosas, de Roque Lopes. Na volta, ao me 
despedir de Nicola Grillo, alcançou-me R$ 1.500,00. 

 
19.06. Frei Aloísio, em visita aos familiares, neste fim-

de-semana, teve a bondade de levar os R$ 1.500,00, 
recebidos ontem. A soma será entregue a A. Pretto, diretor 
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do Centro Terapêutico. O dinheiro será usado na 
qualificação de monitores para Centro. Talvez seja suficiente 
para curso de três deles. Dinheiro bem empregado quando 
canalizado para a formação. 

 
20.06. À noite, em casa, corrijo o trabalho de Paulo 

Roberto Konzen Análise da Relação entre o Conteúdo do Estado e 
da Religião em Hegel, trabalho para UFRGS. 

 
21.06. Recebi, com dor, o passamento Leonel Brizola. 
 
24.06. Dona Eva lavou o corredor do 2º piso, 

removeu o cimento, areia e pó. Ficou um brinco. Realizou-se 
o sonho dela de remover o parquê, meio solto, e colocar 
lajotas. Seu trabalho de limpeza será mais manso. 

 
28.06. O pessoal do Jorge Mathias colocou o piso na 

sala de reuniões. Especial de bom. Troço de luxo! 
 
30.06. Eva me quer na Europa em outubro: Atenas. 

Pretende traduzir Babosa Não É Remédio... Mas Cura! para o 
italiano. 

 
10.07. Aceitei palestra em Arroio do Sal, às 15h, 

consultas para várias Bruxinhas de Deus. 
 
11.07. Às 14h30min, palestra no CTG, somente para 

quem assinou o caderno de presença. Talvez 250 pessoas. 
Sucesso absoluto. Palestra durou duas horas e meia. 

 
15.07. Proposta viva de viagem à Itália e Grécia em 

fins de setembro. Preço da passagem a POA, SP, Roma, ida 
e volta U$ 960,00. 

 
23.07. O pessoal de Arroio do Sal veio buscar 35 

exemplares de Babosa Não É Remédio... Mas Cura! já pagos. 
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27.07. Corrijo texto de Dom Aloísio Lorscheider 

sobre a Igreja na América Latina e Caribe. 
 
28.07. Às 10h, Frei Arno Frelich, pilotando o carro do 

Provincial, foi buscar Frei Vito Mallmann, OFM, Irrequieto 
Perseguidor de Sonhos e Realidades, 208 páginas. À noite, já 
recebo os cumprimentos do Cardeal Lorscheider por meu 
trabalho sobre Frei Vito. 

 
09.08. Às 16h, cirurgia, na gengiva, com Dr. Fernando 

Cauduro, para futuro implante. Em vez de comprimidos de 
azitromicina, Tylenol 750 mg e Periogard, para evitar dor, 
inflamação e inchaço, fenômenos normais em operação do 
gênero, optei por aplicar fatia de babosa no local atingido. 
Assumi a responsabilidade. Não experimentei nenhuma 
reação de dor, hemorragia ou inflamação. Aloe arborescens é 
analgésico, cicatrizante, etc. 

 
05.09. Às 10h, num carro da Prefeitura, desloquei-me 

até Três Forquilhas, RS, para palestra, das 14 às 16h. Talvez 
100 pessoas. Também, domingo de tarde... 

 
06.09. Recebo comunicação da parte de Eva que 

minha viagem à Itália e Grécia acontecerá de 28.09.2004, 
com regresso previsto para 26.10.2004. 

 
27.09. Viagem à Itália e Grécia. Às 12h, embarque no 

Salgado Filho. Da VARIG saltei para a Alitália, às15h30min. 
Avião lotado. Muitos judeus. Com certeza viajam a Israel par 
celebrar o ano novo judaico. Famílias inteiras. Muitos idosos. 

 
28.09. Ao nascer do sol, 07h30min, hora local, o 675 

aterrissa no Fiumicino. Dia de sol em Roma. Cármine e Eva 
disseram que este sol tinha sido encomendado para mim. 
Gentileza! Porém, afirmaram terem tido tempo carrancudo 



484 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

por diversos dias. Nenhum problema nem com mala nem 
com passaporte. 

 
01.10. Às 12h10min, terremoto de 3.6, sacudiu e 

atrapalhou o computador, que começou a trepidar. À tarde, 
encontro o Dr. Gianluca di Blasio, advogado, em Pescara. 

 
02.10. San Giovanni Rotondo, missa e comunhão. 

Padre Pio movimenta meio mundo, também depois de 
morto. Città Santangelo - Grotta di San Michele in Monte 
Gargano. São Francisco, que esteve ali, não se teria sentido 
digno de entrar no local. 

 
03.10. Lanciano. Milagre Eucarístico. Espetacular. 

Científico. Os exames garantem que o grupo sanguíneo é o 
mesmo do que foi encontrado no Sudário de Turim. 

 
04.10. São Francisco, rogai por nós! Toma corpo a 

ideia de traduzir Babosa Não É Remédio... Mas Cura! para o 
italiano. 

 
05.10. Primeiro encontro com o proprietário da 

Tipografia Cicchetti. Aí poderá ser impresso Di Cancro Si Può 
Guarire!, caso o contrato com Paolo de Lucca vier a caducar. 

 
07.10. Viagem de Roma a Atenas absolutamente 

tranquila, sem a menor turbulência. Do alto, se vêem as 
dezenas de ilhas gregas. Hospedo-me no Hotel Herodion, 
quatro estrelas, ao pé da Acrópole. 

 
08.10. À tarde, com Giórgia, a diva, mais o Pe. 

Besarion, ortodoxo, duas horas no ar num canal particular 
de TV – Papanicola – naturista, que cobre a grande Atenas, 
Peloponeso apenas, com enorme repercussão, 

O ponto alto: encontro ortodoxo x católico, não para 
discutir filioque, mas, num ecumenismo sadio, tendo, como 
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ponto de união, a receita da babosa, as propriedades da 
planta e seus milagres. Emocionante o depoimento do 
marmorista curado de câncer de pulmão, depois de quatro 
frascos da receita. 

 
09.10. Palestra para médicos, à sombra da Acrópole? 

Aconteceu no The Golden AGE Hotel. Ao redor de 150 
pessoas. Mais de três horas. Cansativo. 

 
10.10. À tarde, na mansão de Papanicola, com a 

terceira idade. Ao redor de 100 pessoas. Gravação com a 
diva Giórgia e Pe. Besarion. Almoço às 16 horas. Perguntas 
a não terminar. 

 
11.10. À noite, reunião com pessoas amigas da Giórgia 

que, por desencontro, não puderam aparecer ontem. 
 
12.10. Encontro com Morfeas. Pagou-me os direitos 

autorais sobre mil exemplares de Câncer Tem Cura! por ele 
editado. 

Às 18h, vôo para Roma, com a mesma companhia de 
ida: AEGEAN AIRLINES. 

 
13.10. Encontro com Di Blasio, meu advogado x 

Paolo de Lucca, editor, que dispensou advogado. Pagou € 
3.220,00 de direitos autorais. Disse haver em atraso ainda ± 
10.000,00. Recusou-se, como sempre, a fornecer o número 
de cópias vendidas. 

 
14.10. Bomba na TV! No programa Maurizio Costanzo 

Show, saiu matéria negativa sobre nossa receita, inclusive 
mimoseando Padre Zago de charlatão. O programa apresenta 
frasco como se fosse da nossa receita, ao preço de € 77,00, o 
qual teria criado um inferno na vida de senhora portadora de 
câncer de mama, causando-lhe dores reumáticas, etc. 
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No final da tarde, por cúmulo, diante da transmissão 
de ontem de noite, Ivano Vangelisti, dono do laboratório, 
responsável por nossa receita, suspende a produção para 
Deca Aloe Arborescens até segunda ordem. Não dá prá dormir 
com um barulho desses... À noite, para engolir tantos 
dissabores Cármine, Eva e eu comemoramos com pizza e 
falanghina, excelente vinho branco da região de Benevento, 
no Giardino. 

 
15.10. Não vi, mas parece que Costanzo tem-se 

mostrado mais tolerante comigo na TV. Parece que lhe estão 
tremendo as bases, dada a enxurrada de reações em favor de 
Padre Zago e sua receita. 

Dr. Gianluca di Blasio está abraçando a nossa causa, 
nossa defesa. Empunhando meu guia-agenda, contactei 
dezenas de telefones nas diversas nações por onde passei. 
Tais pessoas beneficiadas poderão depor, quarta-feira, 
quando irei a Roma para enfrentar a fera. 

 
16.10. Encontro com o Advogado Gianluca di Blasio 

em Pescara. Fiz a proposta de acordo com Paolo de Lucca. 
Isto é, não lhe moveremos nenhuma causa no sentido que a 
polícia lhe irá vasculhar as contas, mas deverá pagar-me o 
que me deve, segundo ele, ao redor de € 10.000,00. De 
minha parte, compro-lhe todos os exemplares impressos nas 
línguas em que o livro foi traduzido, a saber, italiano, 
espanhol, inglês, francês, alemão e grego, a preço de custo de 
impressão. Mas exijo o K7 de todas as traduções, fotografias, 
capa e contracapa. E... in cauda venenum: Rompemos o 
contrato, isto é, Paolo de Lucca não imprimirá meu livro. 
Gianluca achou genial minha proposta e exclamou: – Quanto 
è grande Padre Romano! Nobile! 

 
17.10. Confirmou-se minha presença no programa 

Maurizio Costanzo Show, quarta-feira próxima. Irei aos 
estúdios com o Dr. Gianluca di Blasio a tiracolo... 
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20.10. À noite, pela transmissão no Canal 5, em que é 

transmitido o programa Maurizio Costanzo Show, foi montado 
esquema para tripudiar em cima do franciscano. 
Apresentaram a tese de que Aloe Arborescens não só não 
cura câncer como até piora a saúde do paciente, levando, ao 
final, à morte prematura. Embora tivéssemos presentes 
pessoas prontas a testemunhar, ao vivo e por escrito, os 
efeitos benéficos da planta e a cura de câncer, não nos 
permitiram fazer ouvir ao menos uma pessoa. Montaram 
circo para divulgar grande mentira. Uma unilateralidade 
gritante em que vingou o poder do mais forte. Nunca me 
senti tão injustiçado, e sem chance de defesa. 

Alguém, que assistira à comédia de mau gosto, 
exclamou: – A causa da babosa lucrou um milhão de dólares 
sem abrir o bolso. O telespectador não precisa ser muito 
inteligente para entender que o esquema foi montagem de 
péssimo mau gosto. O tiro saiu pela culatra. 

 
22.10. Entrevistou-me Il Tempo. 
 
23.10. Entrevista a L’Ansa. 
 
24.10. Após o encontro com Ivano Vangelisti, em 

Orvieto, almoço, na Cúria Geral dos Frades Menores. 
 
25.10. Arrumar mala. Às 21h50min, embarque em 

Roma. 
 
26.10. Depois de aterrissar em São Paulo às 04h45min, 

chego em POA às 10h15min. 
 
27.10. Estou atordoado com o fuso horário. 
 
31.10. Trabalho para atualizar a correspondência 

acumulada pela ausência de um mês.  
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Novembro não aparece nada que mereça registro. 
 
24.12. Frei Aloísio e eu, felizes autores, recebemos, 

antecipadamente, na gráfica Evangraf a remessa de 100 
exemplares de Frei Hédio Lourenço Dilli, OFM, flor cedo colhida 
para o altar do Senhor, 192 páginas. Após o almoço, rumamos 
para Boa Vista, Poço das Antas, RS, para entregar Frei Hédio 
aos felizes pais. 

 
 

- 2005 - 
 
21.02. Às 13h30min, Dª Eva, de Isérnia, transmite-me 

a notícia que a receita de Frei Romano Zago obteve o aval 
do Ministério da Saúde, da Itália, como Integratore 
(complemento) ad attività salutistica. Consequentemente, 
poderá ser vendida junto a farmácias e até receitada por 
médico. Ufa! 

 
07.04. Dou entrevista a Tonico Ferreira, da Globo. 

Tema: Dom Cláudio Hummes, meu colega de curso. À 
noite, entrevista ao jornal O Dia, do Rio de Janeiro, sobre o 
mesmo assunto. 

 
08.04. Funerais de João Paulo II, no Vaticano. 

Entrevista com Gabriel Manzano F., de O Estadão, e o 
fotógrafo Paulo Pinto, entrevista de hora e meia. Tema: 
Dom Cláudio, 5º no ranking da bolsa de Londres, segundo 
Correio do Povo de hoje, para suceder o papa morto. 

 
19.04. Das 09h30min até 11, Rádio Gaúcha, com 

outros, no programa de Lauro Quadros. O Cardeal 
Ratzinger é o novo Papa. Adotou o nome de Bento XVI, 
eleito após quatro votações. Imaginei que fosse chamar-se 
João Paulo III. Como entendo pouco de Vaticano!... 
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20.04. Busquei Um Jeito de Ser, na Evangraf. 500 cópias. 
Leva um pouco de alegria a quem ler. 

 
22.05. Antônio, irmão de Spiro, egípcio, prometeu-me, 

ao telefone, traduzir Câncer Tem Cura! para o árabe, velho 
sonho meu, que alimento desde os anos em que me 
encontrava em Israel. 

 
12.06. Eva telefona de Isérnia, Itália. Comunica que 

Câncer Tem Cura! será traduzido para o croata. A segunda 
notícia é que as Paulinas, através de seu diretor, com sede 
em Verona, pretendem assumir Câncer Tem Cura! e as 
traduções, e imprimir. Se isso acontecer será aquela 
tranquilidade, após tantas borrascas, com o livro!... 

 
29.06. Carta para o Advogado Gianluca di Blasio exigir 

os royaties por Roberto Romiti ter usado meu nome e obra. 
Que caia boa grana! 

 
13.09. Eva telefona dizendo que negocia, via 

Inglaterra, a tradução de Câncer Tem Cura! para o russo. 
 
14.09. Entrei em contato com Verônica, da Editora 

Vozes, para saber do imbróglio com tradução de Câncer Tem 
Cura! para o castelhano, editado em Buenos Aires, 
Argentina. Se não pagarem os direitos autorais, que a Vozes, 
que intermediou o negócio, rompa o contrato. 

 
22.09. Parece que as traduções de Câncer Tem Cura! 

serão da responsabilidade exclusiva das Paulinas. 
 
23.09. O Sr. Roberto Romiti nega-se a entregar o 

dinheiro dos direitos autorais porque, argumenta ele, Frei 
Romano não enviou uma lista de entidades às quais ajudava 
com tais recursos. Ma che brutto mascalzone! Como se eu 
tivesse que lhe prestar contas! 
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18.10. Palestra em Guaporé, RS, no Seminário dos 

RR.PP. Carlistas, convite do Pe. Francesco Lolato. 
 
28.10. Às 06h45min, Aeroporto Internacional Salgado 

Fº até Guarulhos, SP. Às 19h45min, São Paulo – Zurich. Às 
13h48min, de 29, chego ao Fiumicino, de Roma. À noite, 
uma spaghettata, em Isérnia, com Eva e Cármine, que me 
recebem e hospedam. Lembro do enterro de Leda, minha 
sobrinha, em Lajeado e da ordenação sacerdotal de Frei 
Marco Antônio Warken, em Humaitá. A vida continua. 

 
30.10. Participo de uma polenta, em família – avós, 

pais, filhos e netos, mais de vinte pessoas. Ao ar livre, tipo 
piquenique. À tarde, passeio na montanha, à noite, no 
shopping. 

 
31.10. Ao lado de Giovanna e Eva, tomo 

conhecimento dos problemas, que, quase todos, se resumem 
no livro. Como já deu dor de cabeça esse livro! ... Nas horas 
vagas, leio Il Chassidismo – Filosofia Ebraica, de Giovanni 
Zenone. 

 
02.11. Hoje soube que irei a Treviso para visitar o 

berço de meu avô Jacinto. Conseguirei sua documentação de 
nascimento e batismo. 

 
03.11. Surgiu um Volantino no qual se afirma que Frei 

Romano Zago cura Câncer sem cirurgia nem quimioterapia. 
Perigoso: posso ser preso pelo crime do uso indevido da 
Medicina. Pedimos que o folheto, com tais afirmações, seja 
retirada de circulação e, em seu lugar, divulguem os 
benefícios que se podem obter com o uso da babosa. 

 
04.11. Mr. Waid, do Texas, telefona mostrando 

interesse em importar os nossos produtos para os USA. Até 
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oferece seus préstimos para chegá-los ao FDA. Será o 
máximo, se acontecer! 

 
05.11. Rumo a Treviso. Conegliano é o destino, cidade 

de 36 mil habitantes, 28 Km ao Norte da capital, a 72 Km ao 
Sul do Rio Monticano, cidade, na sua maior parte, planura, 
mas cresce na recosta da colina (250 m), última aba dos 
Prealpes de Belluno (750 m), seguindo os Alpes, ao fundo 
(1300 – 1500 m), capital da Grappa. 

 
06.11. Em Santa Lucia Al Monte, concelebro com 

Don Noe, que localizou toda a documentação de meu avô 
Jacinto, em Miane, um dos 95 municípios da Província de 
Treviso. 

 
07.11. Em Pádua, encontro com o Diretor do 

Editorial do Mensageiro de Santo Antônio, à Via dell’Orto 
Botanico, sede da grande empresa. Viemos sondar a 
possibilidade da publicação de Câncer Tem Cura! A direção 
examinará nossa oferta. Não vejo grande esperança. Nosso 
caso é muito encrencado... 

 
08.11. Nas horas vagas, leio La Forza Della Ragione, de 

Oriana Fallaci, um best-seller. Para se ter uma ideia: de abril 
a setembro de 2004 tiravam-se 18 edições. 

Mais do que justo que refira algo do que tive o 
privilégio de ver da região donde procedem meus 
antepassados. O município é Miane. 

As comunidades ou frazione são Premaor (Prato Maggiore) 
e Farró, nome sem tradução. Daqui procedem os Zago, 
Jacinto (avô), Ângelo (bisavô), Antônio (trisavô), Giobatta 
(Giovanni Battista), tetravô, Antônio (pentavô). Já estamos 
em 1780. Os sobrenomes das famílias das mulheres com as 
quais se uniram em matrimônio são Zaccaron, Gregoletto, 
Ceschin, Titton, Magro. 
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A região, acidentada, caracteriza-se por morros ou 
colinas de 300 – 700 m, chovida de parreirais donde saem 
vinhos finos para exportação. Embora seja região 
predominantemente agrícola, as indústrias, de pequeno e 
médio porte, vão se instalando, atraindo árabes, africanos e 
chineses que ali buscam (e encontram) farto trabalho. São 
pequenas cidades, de 5 mil habitantes. Já surgem mesquitas 
ao longo das estradas. Constata-se uma onda de conversões 
ao Islã em todo Norte da Itália, também entre moças. O país 
europeu com maior nº de mulçumanos, proporcionalmente, 
é a Suíça. 

 
10.11. Encontro com Gianlucca di Blasio, em Pescara. 

Presenteei o advogado com uma garrafa de Ypioca, que ele 
sabe apreciar e dois pacotes de charutos. A esposa Francesca 
e a filha Alessandra puseram-se de plantão com um pacote 
de chocolate, regado a beijos e abraços. Que euforia, Senhor! 

 
11.11. Oggi, San Martino: Ogni mosto diventa vino. Hoje se 

abrem as primeiras pipas do vinho da nova safra. 
Às 18h, com Eva, cheguei a Ancona, porto. Daqui São 

Francisco partiu para o Oriente. Apresentação dos 
documentos. O navio é Ancona Panama – Blue Line, croata. 
Pouca gente. Muitos automóveis e camiões.  

 
12.11. Às 07h, atracamos em Split, porto da Croácia, 

no Adriático. Paisagem árida. Viagem tranquila. Mar manso. 
Já nos esperava Josiph, que nos levou para tomar café com 
seus pais, que só falam croata. 

Já pelas 09h, encetamos a viagem para Medjugorie, na 
fronteira com a Bósnia, muçulmana. Criaram dificuldades 
por falta de visto para brasileiro. Após diversas peripécias e 
graças à Providência, chegamos ao local das aparições de 
Maria Santíssima, às 17h40min. Dormi bem na Pensão Obalá. 
Participei da missa das 19h. Jantar na casa de Ante, 
maravilhosa família de fé. 
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13.11. Às 09h, missa com as crianças, no Santuário. 

Após, visita ao crucificado de bronze do qual emana água, 
como suor: Ressurexi. Et adhuc tecum sum! Impressionante! 

Mais ao longe, fica a colina, de 506 metros, onde 
aconteceram as aparições de Nossa Senhora, pela primeira 
vez, em 1981. Eu sou a rainha da paz, proclamava Ela, 
enquanto os homens se bombardeavam, alimentando ódios. 
Na escalada, com as estações da Via crucis, senti-me em 
forma, fisicamente.  

Almoço no Colombo. Às 16h, partida de Medjugorie. 
Atravessei a fronteira feito mercadoria de contrabando, já 
que meu passaporte, sem visto, não estava em dia para os 
muçulmanos. A brincadeira custou € 50,00. Chegamos em 
Split às 21h 30min. Hotel Split, três estrelas. Muito bom. Por 
mim, colocaria mais uma estrela. 

Amanheci com a ideia de, se traduzir para o italiano 
Babosa Não É Remédio... Mas Cura!, levará o título L’Aloe Non 
È Medicina, Eppùr... Guarisce! Galileo Galilei: ... 

 
14.11. Com Josiph de guia, visitamos Split. O que mais 

me impressionou foi a fortaleza de Dioclesiano. Algo digno 
dos romanos. Em Solin há toda uma cidade romana, com 
teatro e toda a estrutura. Em Split até aqueduto os romanos 
construíram. Dioclesiano nasceu na Croácia, isto é, em 
Spalate, Split, e ali teve seu túmulo. Seu corpo nunca foi 
encontrado. Logo em frente, a ilha de Marco Polo, quando 
por ali passara a caminho da China, donde trouxe a massa, a 
pizza, divulgada por Nápoles. 

 
15.11. Visitas à região. Sinto-me em frangalhos. É 

muito deslocamento! 
Às 19h30min, embarque em Split (Croácia) para 

Ancora (Itália) no mesmo navio. O mar, em volta, apresenta-
se mais agitado que na vinda, quando parecia uma mesa de 
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brilhar. O Adriático é magnífico. Veneza dominou-o por mil 
anos. 

 
16.11. Nunca imaginei que fosse conhecer, além da 

Croácia, passaria por Bósnia – Herzegóvina, país de 51.129 
Km², capital Sarajevo, quatro milhões de habitantes, além de 
Eslovênia, cuja Capital é Liubliana, país de 20.251 Km², com 
dois milhões de habitantes, países eslavos. 

 
17.11. Hoje assino a procuração para o advogado 

processar Adle e Romiti. Ambas custaram € 75,00. 
À tarde, com Eva e Giovanna, iniciamos a tradução de 

Babosa Não É Remédio... Mas Cura! = L’Aloe Non È Medicina, 
Eppùr... Guarisce! Chegamos à página 18. Vai devagar, já que 
ambas devem atender a inúmeros telefonemas.  

 
18.11. Visita de Ivano Vangelisti; responsável pelo 

laboratório, com sede em Stia, província de Arezzo. 
Presenteou-me com € 550,00. À tarde, retomamos a 
tradução. 

 
19.11. Recebo a visita do Dr. Averardo Lumini, que 

passou por séria crise vocacional (é médico) em busca da 
Medicina alternativa. Prometeu-me, dentro de seis meses, 
apresentar os resultados da pesquisa que lhe pedi: submeter 
10, 20, 50, 100 pacientes ao tratamento com nossa receita. O 
Dr. Limini dispõe de aparelho que avalia o estado de saúde 
em que se encontra a pessoa, seja se goza de perfeita saúde, 
como se estiver em fase terminal. 

À noite, fomos jantar no Paradiso. Por incrível que 
possa parecer, o dono é ... Padreterno! 

 
20.11. De manhã, a primeira neve. Despedida do Sr. 

Luna e do Dr. Lumini. Eu quis, diante de tantos luminares, 
apresentar-me como Frei Sol... 
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Viagem a Fórmia, às margens do Tirreno. Sol 
estupendo. Almoçamos – Cármine, Eva e eu – All’Ancora, à 
beira-mar. À noite, missa na catedral de Isérnia. Seguiu-se 
noite bem dormida. 

 
21.11. Aqui na Itália, nas horas vagas, li: 
- Il Chassidismo – Filosofia Ebraica, 150 p. 
- La Forza della Razione, 275 p. 
- Oriana Fallaci Intervista Si Stessa + Apocalisse, 262 p. 
- Maria Chiama da Medjugorje, 304 p. Ao todo quase mil 

páginas. 
Faz frio. Temperatura ao redor de três graus negativos. 
 
23.11. Chegamos à página 72, sob ciática, na tradução. 
 
24.11. Cresce a tradução. Já chegamos à página101, 

sob luxações. À noite, com Eva, à sombra de castelo, 
comemoramos as trinta páginas vencidas hoje com uma 
Falanghina del Taburno, vinho branco da região. Uma delícia! 

 
25.11. Após a neve, seguida de chuva, sol esplêndido. 

Às 18h, precisamente, terminamos a tradução. Vibração de 
Eva, Giovanna e eu. 

 
26.11. Soube que Pulcino vende duas garrafas da minha 

receita por € 80,00, e a pessoa recebe um exemplar de Di 
Cancro Si Può Guarire! Já imaginou quanto lucra Adle com 
meu livro?... 

 
27.11. Retorno ao Brasil: Roma, Zurich, São Paulo, 

POA. Às 11h, no Pajero de Cármine e eu, com Eva, rumo ao 
Leonardo da Vinci. Almoço em Frosinone. Excelente. Às 19h, 
embarque para Zurich. Hora e meia de voo. Noite clara e 
fria. Atravessam-se os Alpes à altura de Milão. Em Zurich, 
atraso (cadê a precisão de relógio dos suíços?) de hora para 
embarque e voo. Com isso, atraso de hora para pousar em 
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Guarulhos. Com isso, perco o voo das 8h para POA. 
Embarco no próximo voo da VARIG para POA, com escala 
em Florianópolis. Chegando em POA às 11h50min, tomo 
táxi no aeroporto para Ipanema, pagando R$ 34,00. 

 
29.11. Às 10h, aparecem Frei Aloísio e Frei Adriano 

com Os Franciscanos Missionários Holandeses no Brasil, 320 
páginas. O pessoal, ao ter o livro debaixo dos olhos, em 
coro, prorrompe: 

- Que chique! Parabéns! Palmas. Todos os presentes 
levaram seu exemplar. 

 
 

- 2006 - 
 
06.01. Traduzi para o italiano a carta que recebi do 

Cardeal Aloísio Lorscheider por ocasião da publicação de 
Babosa Não É Remédio... Mas Cura! Servirá como Lettera di 
Presentazione da tradução italiana. 

 
10.01. Dom Cláudio Hummes, gentilmente, me 

convida para visitar o nosso antigo Professor, Artur Finkler, 
em Venâncio Aires, RS. Inimaginável a alegria do 
nonagenário mestre que, entre seus alunos do Seminário 
Seráfico, de Taquari, constam dezenas de sacerdotes e dois 
cardeais da Santa Madre Igreja! 

 
24.01. Eva telefona. Como não virá ao Brasil em 

fevereiro, enviarei, pelo correio, exemplar de Babosa Não É 
Remédio... Mas Cura! e a tradução italiana, que revi: 4ª edição, 
em disquete. Pretende editar o livro em Isérnia. 
Infelizmente, para mim, que preferiria uma grossa casa editrice... 

 
27.02. Recebi telefonema de Tom (Antônio), irmão de 

Spiro, em que afirma que Câncer Tem Cura! sai em árabe. 
Aleluia! 
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28.02. Segundo Eva, dentro de alguns dias, terei cópia 

do Câncer Tem Cura! em croata. 
 
03.03. Preparei pomada para tratar da erisipela que 

castiga a perna de Dom Aloísio. Usei banha de porco e um 
maço de maravilha, em fogo lento, nada mais. Fiz a primeira 
aplicação pelas 15h. Segundo o paciente, o alívio foi tal que 
apelidou a pomada de milagrosa. Apliquei uma vez mais pelas 
17 e, finalmente, pelas 22h. 

- Mas esta pomada é milagrosa mesmo!, não cessava 
de exclamar-se o Cardeal. 

 
04.03. Frei Aloísio, ecônomo, me comunica que 

nossos três terrenos de Gravataí, próximos da GM, pelos 
quais paguei R$ 14.000,00, foram invadidos por duas 
famílias. Não serão tomadas providências para obter 
reintegração de posse? 

 
06.03. Recebo e-mail da Tanzânia. Até lá chegou nossa 

receitinha... 
 
12.03. Dom Aloísio recebe comunicado que seu livro 

A Teologia a Serviço da Pregação e da Vida foi aprovada pelo 
editorial das Paulinas para publicação. 

 
16.03. Através de e-mail, Anneliese von Samson 

prontifica-se a traduzir Babosa Não É Remédio... Mas Cura! 
para o alemão. Comuniquei tal disposição à Deca Aloe 
Arborescens, de Isérnia, Itália, para negociar. 

 
01.04. Regressando da capelania, encontrei envelope 

com três exemplares de OD RAKA SE MOŽE 
OZDRAVITI, Câncer Tem Cura!, em tradução croata, há 
tanto prometida. 
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05.04. Ao meio-dia, Eva, eufórica, faz saber que 
nossos produtos podem invadir o mercado americano, 
canadense e mexicano. Há 99% de possibilidade. Há 
solicitação para traduzir Babosa Não É Remédio... Mas Cura! 
para o inglês. 

 
06.04. Carta de Anastasia Panagiotarakou, em italiano 

e inglês, procedente de Pireu, Grécia, refere caso ruidoso de 
cura, bem como narra a Sra. Maria Vildez G. S. Bulgarelli, de 
Ribeirão Preto, SP. Fala em cura milagrosa. 

 
13.04. À tarde, paleteei 30 exemplares de Os 

Franciscanos Missionários Gaúchos na Indonésia, da Evangraf para 
Ipanema, com muito orgulho. Pesado? Claro, mas é meu 
filho, sabe! 

 
17.04. Dom Aloísio me confia Identidade e 

Espiritualidade do Padre Diocesano, para correção. Será livro 
oportuno para preencher sentida lacuna 

 
02.05. Os americanos vão adquirir 10 mil garrafas de 

nossa receita, levando-as aos USA, em tambores, para 
envasar ali, com o nome de Aloe Arborescens Frei Romano Zago, 
made in USA. Além disso, serão traduzidos os meus dois 
livros e publicados no USA, garantindo-me os 8% do preço 
de capa. 

 
10.05. Almoço com Mons. Olavo Moesh e Dom 

Aloísio no Santuário São Jorge, em POA. Se o estado de 
saúde lhe permitir, prefaciará o livro de Dom Aloísio sobre 
Identidade e Espiritualidade do Padre Diocesano. 

 
15.05. Recebi o texto do processo (perdido!) contra a 

Rede Globo de TV. 
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17.05. Na Suíça, um senhor, poderosíssimo, pede para 
editar meu livro naquele país. 

 
18.05. Visita de Frei Antônio Moser, OFM, do 

editorial da Vozes. Perguntou quando sairá meu próximo 
livro sobre babosa. 

 
09.06. Chegou cópia de contrato com Mr. Waid a 

respeito da receita e da tradução de Babosa Não É Remédio... 
Mas Cura! Emocionei-me por sua importância. 

 
07.08. Frei Antônio Moser, OFM, do Editorial da 

Vozes, convida-me para me fazer presente em seu programa 
Em Pauta, na Canção Nova. Eu disse: Presente! 

 
10.08. Terminei a leitura do apócrifo O Evangelho 

Secreto da Virgem Maria, de Santiago Martín. São 223 páginas 
comoventes. Tal livro ajuda a admirar mais esta 
extraordinária mulher. 

 
23.08. Aceito o convite de Frei Antônio Moser, OFM, 

pra ir ao Rio de Janeiro dia 15 de setembro: gravação, de 
duas horas, para Canção Nova. 

 
29.08. Frei Antônio Moser, OFM, pede que viaje 

quarta-feira, dia 13. Deverei ter palestra em Petrópolis, RJ, à 
noite. 

 
01.09. Às 13h30min, Eva telefona. Diz que o teste, à 

base de conservante de oliveira está dando certo. Com isso, 
teremos a aprovação de nossa receita pelo FDA. Basta um 
teste, em dois laboratórios independentes, e ... estará pelada a 
coruja. Não pode haver notícia mais sensacional!... 

 
13.09. Às 19h30min, no ITEF, de Petrópolis, RJ, 

palestra. Voei às 08h. Voo tranquilo. Em seguida, viagem a 
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Petrópolis. Hóspede no ITEF: Frei Moser, Frei Fábio, Frei 
Alberto, Frei Fernando, Frei Peixoto, Frei Morás, Frei..., ao 
todo, dez confrades de outra Província. Biblioteca de 3000 
m² de área construída 60% dos livros estão informatizados. 
Para 2007, estarão disponíveis na Internet. Grande projeto! 
Mas há muito por fazer... 

 
23.09. Precisamente, às 22h30min, dei por terminada a 

leitura de Biotecnologia e Bioética – para onde vamos?, de Frei 
Antônio Moser, OFM, 453 páginas. É uma enciclopédia de 
conhecimentos científicos atuais que este frade 
extraordinariamente nos transmite. Obrigado, Frei. 

 
25.09. Iniciei a leitura de Bioética, do Consenso ao Bom 

senso, de Frei Antônio Moser e André Marcelo M. Soares, da 
Editora Vozes, 190 páginas de muita sabedoria atual. 

 
29.09. Madalena, de Porto Alegre, gente simples, foi 

curada de toxoplasmose, tomando a receita. Os médicos não 
puderam entender o milagre...  

 
09.10. Visita de um senhor argentino, de Rosário, 

interessado em babosa. Disse haver aloe arborescens na sua 
cidade. Saiu com meus dois livros sobre babosa. Retribuiu-
me com R$ 50,00. 

 
16.10. Começam os trabalhos para troca do piso no 

refeitório. A Fundação Frei Romano Zago custeou o material 
(lajotas), ficando as despesas de mão-de-obra com a Casa. A 
Fundação arcou com R$ 930,00. As lajotas são P4, de um 
bege carregado, semelhante à cor do piso da cozinha. 

 
18.10. A Diretoria do Centro Terapêutico São 

Francisco, de Lajeado, decidiu recuperar as finanças da 
entidade, em pandarecos. Como? Pedir. 

1. 30.000,00 € à MZF. 
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2. 16.000,00 à Paróquia São Cristóvão. 
3. 1.500,00 à entidade (centro). 
4. 40.000,00 à Fundação Frei Romano Zago. 
 
20.10. Um jornalista da Revista Domingo, de jornal 

Correio da Manhã, de Portugal, pede entrevista sobre o 
XAROPE DE ALOE VERA. Concordo em responder às 
perguntas. 

 
21.10. Os operários entregaram como pronto o 

trabalho que realizaram no piso do refeitório. Ficou muito 
bom. 

 
23.10. Encaminho a colaboração de Frei Gabriel sobre 

sua estadia na Terra Santa. 
 
24.10. Pedi à Rosânia Bogoni para tirar a limpo o 

levantamento sobre despesas, contribuições da Fundação Frei 
Romano Zago com o Centro Terapêutico São Francisco, de 
Lajeado, RS. 

 
29.10. Às 09h30min saí para votar. Por causa do 

bigode e da barba dos candidatos, custou a entrar na urna... 
Deu Yeda aqui e Lula lá. 

 
31.10. Os meios de comunicação divulgam a notícia da 

nomeação do Cardeal Cláudio Hummes para Prefeito da 
Congregação do Clero. Será de alívio para nosso confrade, já 
que vivia dias difíceis em São Paulo, sobretudo em relação à 
PUC. 

 
09.11. Recebo carta reservada, sob segredo pontifício.  
 
16.11. Soube que a Exma. Prefeita de Lajeado 

entregou o Centro Terapêutico Santa Clara (para 
recuperação de mulheres) à associação de moradores, 



502 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

obedecendo à promessa na campanha política. Com que irá 
repor as benfeitorias (casa de dois pisos)? 

 
17.11. Terminei a tarefa da Nunciatura. Enviarei 

segunda-feira pelo Correio. 
 
22.11. Participo, na catedral de Novo Hamburgo, da 

missa de despedida de Dom Cláudio Hummes.  
 
29.11. A Nunciatura acusa ter recebido minha carta. 
 
04.12. Terminei a leitura de Pílulas para Viver Melhor, do 

Dr. Fernando Lucchese. Trata-se de enciclopédia de 
conselhos e conhecimentos úteis para todas as idades. Dei 
início, do mesmo autor, à leitura de Pílulas para Prolongar a 
(sic!) Juventude. 

 
17.12. S. C. Internacional campeão do mundo. Bateu o 

onipotente Barcelona por 1 x 0. 
 
18.12. Hoje, procedente de Belo Horizonte, chega o 

Sr. Emil Ritz, austríaco, interessado em plantar babosa para 
uso industrial. Já possui uns oito mil pés nos arredores de 
Pará de Minas. 

 
28.12. Às 10h, em Boqueirão do Leão, concelebro 

com Pe. Pedro, os 50 anos de matrimônio do primo Orestes 
Zago Fº. Vamos valorizar a vida da família estável, como 
caminho de santificação, objetivo último de todo cristão. 

 
 

- 2007 - 
 
01.01. Festa dos 50 anos da 1ª missa de Frei Vicente 

Kunrath, em alta Forquetinha, com a presença de Frei 
Hugolino Brod, colega na Indonésia, Frei Luciano Brod, da 
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Província de Santa Cruz, Frei João Luís, Frei Irineu e Frei 
Romano Zago, da nossa Província, do Pe. Reinaldo Reinehr, 
octogenário, Pe. Pedro Rockenbach, pároco de Boqueirão 
do Leão, além de Pe. Carlos, de Sério. 

 
08.01. Nos USA, exigem que nossa receita se 

apresente em frasco de... vidro. Querem segurança absoluta. 
 
25.01. Em casa, Dom Aloísio abriu o pacote das 

Paulinas com o livro Teologia a Serviço da Pregação e da Vida. 
Motivo de alegria. Sensação de vitória. 

 
06.02. Acaba de sair, pela Editora Vozes, Identidade e 

Espiritualidade do Padre Diocesano, do Cardeal Dom Aloísio 
Lorscheider, numa triagem de 1.500 exemplares. 

 
08.02. Na Croácia vai bem a venda de Câncer Tem Cura! 

A primeira edição, de mil cópias, já terminou. 
 
09.02. Recebi, de Antônio Moser. Casado ou Solteiro, 

Você Pode Ser Feliz, 280 páginas. 
 
13.02. Determinei que a Dra. Cláudia encerre o 

processo contra a VEJA (ganho!). Que o dinheiro seja 
canalizado em prol da Saúde da Província, que opera em 
vermelho. Somente com o caso de Frei Bruno deve R$ 
80.000,00. 

 
15.02. Busquei o resultado dos exames de sangue e de 

urina. Acabou-se a infecção urinária. Sangue perfeito, isto é, 
dentro dos limites do desejado. Saúde de jovem de 30 anos, 
segundo Dr. Mário Cavalheiro Coelho Fº, que leu e 
interpretou as análises. Obrigado, Senhor! 

 
16.02. Leio Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Como 

escreve bem! 
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21.02. Ontem ouvi a resposta mais inteligente dada 

por governante à corrida armamentista dos países ricos. O 
presidente do Irã disse a Bush e Cia que fecharia suas usinas 
atômicas, desde que os países que fabricam tais artefatos 
façam o mesmo. Por que alguns podem e outros não?... 

 
28.02. Do processo contra a VEJA levo R$ 

170.000,00. 
 
04.03. Concebo a ideia de reunir todos os artigos 

publicados no BdeC sobre a babosa e as viagens em função 
dela. 

 
05.03. O que se faz para prevenir a saúde? Ou nós 

apenas tentamos curar?! Curar é muito mais dispendioso... 
 
07.03. Comprei o livro Quanto Pior For a Pessoa com 

Quem Você Vive, Melhor para Você, do Pe. Alir Sanagiotto, 
SCJ. 

 
09.03. Sou hóspede do Dr. Markus Real, suíço, na 

Pousada Porto da Lua, a 70 Kms de Salvador, Bahia, um 
paraíso terrestre: mata atlântica, macacos, papagaios, canto 
do sabiá, coqueiros com coco ao alcance da mão. Dr. 
Markus saiu da Europa (Suíça, Alemanha) por não ser 
compreendido. No Brasil, encontra os mesmos muros 
intransponíveis, porque as empresas fornecedoras de 
eletricidade dão contra as alternativas naturais como energia 
solar, eólica e biomassa. Quanta ganância! 

 
10.03. De barco pelo Rio Ipojuca. Castelo de Garcia 

d’Avila, patrimônio histórico, construção estratégica para o 
controle da chegada de navios (inimigos). 

 



505 Frei Romano Zago, OFM 

12.03. Babosa Não É Remédio... Mas Cura! está impresso 
em italiano e inglês pelas Industrie Grafiche Cicchetti Editore. 

 
13.03. Assinei contrato com Editora Vale Novak 

Dioo, sede legal em Liubliana, Eslovênia. Câncer Tem Cura! 
em esloveno e para distribuição dos produtos Deca Aloes 
USA, Canadá, México e China, com Waid Group INC. 

 
14.03. Como seria bom concentrar todas as traduções 

num único endereço gráfico! 
 
15.03. Para comemorar mais dignamente o aniversário 

de Frei Marcelo, entreguei ao Guardião o litro de Bellantines, 
presente que trouxe de Salvador, Bahia, procedente de 
Lisboa. 

 
20.03. Sugeri a Dom Aloísio que escreva um livro 

sobre leigo. Será seu canto de cisne... 
 
24.03. Leio O Código da Bíblia II, de Michael Drosnin, 

246 páginas. Não é romance, mas a gente não pode parar a 
leitura... 

 
28.03. Terminei a leitura de Matrix, coletânia de 

William Irwin. 
 
30.03. A Bia, esposa do Cláudio, vivia se queixando de 

enxaqueca. Sem solução, há anos. Bastou uma garrafada da 
receita da babosa. Disse ele: 

- Foi como tirar com a mão!... 
 
12.04. Frei Valdesir pediu R$ 4.000,00 para tocar o 

ginásio multiuso nas dependências do Centro Terapêutico 
São Francisco, de Lajeado. Maria do Rosário entra com R$ 
80.000,00 e a prefeitura de Lajeado (para “pagar” o Centro 
Terapêutico Santa Clara), com R$ 40.000,00. Chegará? 
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13.04. Terminei a leitura de Irmão Jacob José Parmagnani, 

lassalista, mais conhecido como Irmão Benildo. 
Autobiografia. 

 
20.05. Celebramos os 45 anos de episcopado de Dom 

Aloísio. 
 
24.05. Às 20h, palestra sobre a receita da babosa na 

Paróquia Menino Jesus de Praga. 
 
28.05. A tradução de Babosa Não É Remédio... Mas Cura! 

sai em italiano até o fim de semana. A tradução inglesa está 
sendo revisada nos USA. 

 
05.06. Dei uma olhadela em A Igreja que Brotou da Mata, 

do Pe. Orivaldo Robles, livro para comemorar os 50 anos da 
Diocese de Maringá, PR. Encontrei dados, conhecidos, 
sobre as populações indígenas e colonização europeia. 

 
27.06. No fim da missa é lida a carta da Nunciatura na 

qual Frei Aloísio Alberto Dilli, OFM, é nomeado sucessor de 
Dom Ângelo Salvador na Diocese de Uruguaiana. 

 
29.06. Chega a notícia que o Ministério da Saúde da 

Itália liberou a importação do conservante à base de semente 
de pompelmo (compra-se na Espanha). Com isso, nossa 
receita pode ser exportada para os USA. 

 
30.06. Notícia do Dr. Rini, de Roma, garante que uma 

associação de médicos de Nova York (ASCO?), com 
milhares de médicos participantes, constata os benefícios da 
babosa sobre os efeitos colaterais negativos nos pacientes da 
quimioterapia. Eu sei disso, na prática, há bem uns 15 anos... 
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02.07. Visito a Biblioteca Central e Frei Plácido. 
Prometi-lhe que a Fundação Frei Romano Zago garantirá R$ 
30.000,00 para completar o número de estantes metálicas. 
Aliás, que belo trabalho fez o Plácido nestes anos! Agora 
goza do fruto que plantou: 80-90% está concluído. Tudo 
informatizado! 

 
06.07. A receita chegou aos USA. A primeira partida é 

de 3.550 garrafas. A receita seguiu sem o mel. Tal elemento 
será adicionado por lá, uma vez que o mel é considerado 
produto animal. 

 
16.07. Catei dezenas de tijolos de diferentes bitolas. 

Empilhei-os. Aos poucos, vou limpando o terreno para 
receber mudas de figo, conforme desejo de Frei Pedro 
Tarelli. De há muito desejava plantar figueiras ao longo do 
parreiral, como faziam nossos pais e avós. 

 
23.07. Conforme recibo do Banco do Brasil, deu 

entrada de R$ 30.000,00 para Valmor José Koch, sobrinho 
de Frei Plácido, em troca de seis estantes de aço para a 
Biblioteca Central. 

 
24.07. Às 16h, o carteiro entrega-me a 36ª edição de 

Câncer Tem Cura!  
 
27.07. Às 10h, extração de dois dentes. Em seu lugar, 

implante. A operação demorou duas horas. 
 
28.07. Eva de Rita telefona dizendo que o Dr. 

Reginald Mc Daniel, grande pesquisador, deseja escrever um 
livro em parceria com Frei Romano Zago... É demais! 

 
04.08. Cura de leucemia. O Sr. Martins, de Campinas, 

SP, está curadinho. Seu irmão pedir-lhe-á relatório da 
evolução do caso até a cura final. 



508 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

 
06.08. Audiência, no Fórum da Tristeza, POA, sobre o 

caso de Cleonice Bueno. Saí-me muito bem no depoimento. 
Por fim, tomando conhecimento que sou responsável pela 
divulgação da receita da babosa no mundo, o juiz quis saber 
o título do livro para comprá-lo. Nada a ver com o processo, 
mas valeu o comercial... 

 
07.08. Hoje vence meu passaporte. Dei entrada ao 

novo. 
 
11.08. Como presente de aniversário, entreguei, no 

lugar de cada confrade, à mesa, seu exemplar de Os 
Franciscanos Missionários Gaúchos no MS/MT, 320 páginas. 

 
19.08. Recebo convite para estar em Bela Vista do Fão 

por ocasião dos 100 de colonização da localidade. 
 
20.08. Iniciei a leitura de O Correio do Corpo, de Thérèse 

Bertherat. 
 
22.08. Visitei Dom Aloísio no Hospital São Francisco, 

do complexo hospitalar da Santa Casa. Razão: cumprimentá-
lo pelos seus 59 de sacerdócio. 

 
23.08. Terminei O Correio do Corpo. Livro útil. Passei-o 

a Frei Pedro Tarelli. Vale a pena retomar algumas partes de 
maior interesse. 

 
28.08. Recebi, da Editora Vozes, a 6ª edição de Babosa 

Não É Remédio... Mas Cura! 
 
02.09. Após o almoço, rumo a Poço das Antas, RS, 

para a sagração episcopal de Dom Frei Aloísio Alberto Dilli, 
OFM, bispo de Uruguaina, RS. 
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06.09. Como dera entrada de novo passaporte alguns 
dias antes da chegada das parafernálias para o novo modelo, 
entregaram-me o novo passaporte, válido até 2012, tudo 
segundo o modelo antigo, capa verde, em vez da cor azul, do 
novo. 

 
13.09. Com Frei Harri ao volante, busquei Um Jeito de 

Ser II. São 400 exemplares, 224 páginas. 
 
20.09. Recebo ordem de embarque para a Europa: 

10.10.2007. Retorno: 31.10.2007. No dia 20 em diante, 
encontro com os americanos. 

 
01.10. Meto-me a ler Uma Experiência Missionária e 

Desafios na Indonésia, de Frei Antônio Luís Mariani, 
manuscrito. 

 
09.10. Chego em Roma. A mala, me informam os 

funcionários de Air France, ficou em Paris. Extraviou-se. 
Piero e Cármine vieram buscar-me no Leonardo da Vinci. 

 
12.10. Viagem a Treviso. Saindo com Eva e Thomas, 

viajamos 730 Kms. Hóspedes no AH Fogher, 3 estrelas. 
Roupa de cama fedendo a sarro de cigarro. Como se fuma 
nesta Itália!... 

 
13.10. Às 20h30min, palestra no salão paroquial para 

150 lugares. Foram vendidos de 70 a 80 livros. Recebi € 
200,00. Valdobiadene, centro comunitário de uns 10 mil 
habitantes. Produz tecidos, confecções, papel e madeira, mas 
hoje sua produção maior é do vinho Proseco. 

 
18.10. Há dias, leio La Rabbia e L’Orgoglio, de Oriana 

Fallaci. Incrível esta mulher! Italianíssima. São 200 páginas. 
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19.10. Encontro com Dr. Gianluca di Blasio, duas 
horas de carro na direção ao Adriático, Pescara, com 
Cármine e Giovanna. 

 
21.10. Chega Mr. Tom Waid, a grande esperança. No 

quarto 301 do Hotel Europa, quatro estrelas, deixamos o 
americano descansar. São sempre 24 horas, como quando a 
gente vem da América do Sul. O nome do Brasil está nas 
manchetes por causa da Fórmula 1: vitória da Ferrari, paixão 
dos italianos. 

 
22.10. Às 09h, Tom Waid estava a postos, como bom 

americano, disposto ao trabalho. 
Estabeleceram-se os preços da receita pronta, como 

também o produto sem o mel. 
Mr. Waid mostrou a estrutura que o Dr. Marshall 

ergueu para sua firma: três andares de laboratório e 
escritório, como ambiente de importação e exportação. Sete 
mil metros quadrados de área construída. Gravou matéria 
especial (sic!) para Frei Romano Zago. 

Mr. Waid trouxe-me Romarkable Aloe, de Ivan E. 
Danhof, Ph. D.M.D. Aloe Trough the Ages, Aloe Através dos 
Tempos (séculos). 

 
23.10. Imaginei de enviar um exemplar de Aloe nòn È 

uma Medicina, eppùr Guarisce! ao Trio: 
- Ivan E. Danhof, PH. D.M.D. 
- Doctor Bob Marshall. 
- H. R. Mc Daniel. 
Com dedicatória pessoal, diferenciada. 
 
24.10. Encontro-me com Mr. Waid, Cármine, Vilno, 

Eva, Ivano e Marco Vangelisti. Coloquei a questão: Se a 
pessoa está com tumor e pode tomar a nossa receita, mas 
nela existe conservante pouco significativo, ou seja, mas que 
garante as qualidades da planta, certamente terá enormes 
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vantagens sobre seu mal, ainda que constate a presença do 
conservante, o qual, no máximo, lhe causará alguma dor de 
cabeça ou de barriga. Mr. Waid achou decisiva minha 
intervenção, recebida com salva de palmas. 

Depois de uma paelha, à sombra do Castelo, Mr. Waid 
voltou aos USA. 

 
27.10. Passeio a Fórmia. Tomba de Cícero. Sperlonga, 

Fondi, Gaeta, Terracina, Templo de Júpiter, etc. Mergulho 
na História. 

 
30.10. Viagem de retorno. Isérnia-Roma-Fiumicino-

Paris-Rio-POA. 
 
12.11. Telefonema da França garante que a receita da 

babosa está entrando sobretudo a Leste do País, até 
receitada ou aconselhada por médicos, com excepcionais 
resultados para pessoas acometidas com problemas de 
próstata. 

 
13.11. Bia, esposa do Cláudio, das ENS, conta-me a 

história do seu compadre, há doze anos despachado pelos 
médicos, com três meses de vida. Fizera rádio, químio e 
cirurgia, sem sucesso. Grudou-se na babosa e... pimba! São 
doze anos que deveria estar morto e... vive! 

 
25.11. Confirmei, com Frei Harri, a compra de cama, 

como as de hospital, para nossos doentes. R$ 3.500,00, por 
conta da Fundação Frei Romano Zago. 

 
05.12. Dom Aloísio: confissão, unção e comunhão, 

pela manhã, no quarto 2205, do Hospital São Francisco. 
 
09.12. Olga comunica que seu Cristiano segue para 

Alemanha, a trabalho, servindo a firma de construção de 
estradas. Muita mulher bonita que não deixava muita coisa 
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escondida, página 84 de Rigorismo Moral e Humor Popular, de 
Frei Bernardino Leers. 

 
11.12. Dom Aloísio está morrendo. Os médicos 

tentam a reanimação. Às 17h, visita a Dom Aloísio. Sedado. 
Inconsciente. Boa cor. Temperatura um pouco baixa. 

 
12.12. Dia D para Dom Aloísio. Especialmente forte o 

tratamento, por causa das convulsões, é decisivo. 
 
13.12. Na imprensa falada e escrita sai que Dom 

Aloísio está em coma. 
 
16.12. Visita ao Centro Terapêutico São Francisco, de 

Lajeado, com o Ministro Provincial. Celebração do 11º 
aniversário do estabelecimento. Senti orgulho com a obra. O 
Centro cresce sempre. Está bonito. Bem cuidado. Sempre 
lotado. Concelebramos Frei João Inácio, Frei Albano, Frei 
Gastão e eu, sob a presidência de Frei Valdesir. 

 
17.12. Dei absolvição e Unção dos Enfermos a Dom 

Aloísio. 
 
23.12. Às 05h20min, falece Dom Aloísio. Velado na 

cripta da catedral, a partir da tarde. Ali ficará o corpo até dia 
25. Dia 26, às 9h30min, missa com a Família Franciscana. À 
tarde, missa de despedida. No dia 27, missa na matriz de 
Daltro Filho, seguindo-se o sepultamento. Não tínhamos 
consciência que vivíamos ao lado de tão grande homem. 
Causa mortis: Falência múltipla dos órgãos devido a 
encefalopatia pós estado convulsivo, acidente vascular 
encefálico, cardiopatia isquêmica grave e insuficiência renal 
crônica. 

 
28.12. Frei Olavo morre, às 09h30min. Enterro 

amanhã, em Daltro Filho. R.I.P. 



513 Frei Romano Zago, OFM 

 
 

- 2008 - 
 
16.01. Dª Marinês, na Secretaria, queixou-se que a 

alergia às tintas, com a pintura da casa, havia voltado. Passei-
lhe frasco de nossa pomada para aliviar os incômodos. Dois 
dias de aplicações foram suficientes para a paciente tecer loas 
ao medicamento. 

 
19.01. Recebo lindo calendário dos carabinieri italianos.  
 
22.01. Pela manhã, Frei Antônio Mariani, antigo 

missionário gaúcho na Indonésia, confiou-me os originais de 
seu futuro livro. 

 
09.02. Frei Agostinho celebra seus belos 90 anos. 

Lúcido. 
 
11.02. Às 15h, pelo Correio, chegaram três cópias de 

Câncer Tem Cura! em esloveno e dois exemplares em croata 
(2ª edição). 

 
12.02. Convite para acudir Piero, nos USA, tomado de 

câncer. 
 
19.02. O fato de Fidel Castro renunciar faz pensar. 
 
22.02. Frei José Valdir, ecônomo, comunica que meu 

telefone está sendo encaminhado para a Vila Franciscana. 
 
26.02. Na vila, vi o funcionário puxando o fio para 

instalar meu aparelho telefônico. 
 
29.02. Ano bissexto. Soube que nos USA Câncer Tem 

Cura! é vendido a U$ 24,95. Na Eslovênia custa € 14,95. 
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01.03. Com Frei João Luís ao volante, busquei Os 

Franciscanos Missionários Gaúchos na Terra Santa, 270 páginas. 
 
10.03. No seu retorno, Frei João Inácio comentou Os 

Franciscanos Missionários Gaúchos na Terra Santa, quase 
chorando, vermelho de emoção. 

 
13.03. Respondi às perguntas formuladas pela Revista 

Bem Público, de Curitiba, PR. 
 
14.03. Recebo Câncer Tem Cura! em sua 37ª edição. 
 
18.03. Visita de Dom Damasceno. Garantiu-me que 

nada foi escrito lá sobre Dom Aloísio, após sua morte, nem 
por parte do Arcebispado de Aparecida nem dos 
Redentoristas. Como oficial de justiça, Dom Damasceno 
distribuiu o espólio do Cardeal. 

 
21.03. Após a celebração litúrgica da Paixão e Morte 

do Senhor, chegou a notícia do passamento de Frei Pedro 
Knob, historiador. Nada resolveram dois meses de hospital. 

 
03.04. O Prof. Giancarlo Pantaleoni quer Frei 

Romano Zago em Lugano, Suíça, para conferência 
etnofarmacológica sobre a experiência com aloe arborescens 
no mundo. 

 
04.04. Chegaram as estantes metálicas para a 

Biblioteca da Vila Franciscana. Frei Plácido nadando de 
felicidade, acomodou o precioso patrimônio. 

 
17.04. Terminei a leitura de Dom Aloísio Lorscheider, de 

Elsie Studart e Marcelo Gurgel, editado no Ceará. Há erros 
históricos. 
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24.04. Saiu cópia de Dom Aloísio Franciscano, inédito, 
apresentado ao Ministro Provincial, com a pergunta: Vale a 
pena seguir no trabalho? 

 
28.04. Viajo a Curitiba, por conta de Mário Milano e 

Cida Costa, responsáveis pela Revista Bem Público. 
 
30.04. Recebo, por SEDEX, de Kelly Belo, de Recife, 

frasco da americana Forever, sabor pêssego. A cavalo dado não se 
olha os dentes, diz-se provérbio. Comecei a consumir o 
produto, mas nem chega aos pés de nossa receita caseira. 

 
02.05. Nosso produto, com os conservantes naturais, 

chegou aos USA. Dr. Danhof dará logo seu veredito, com o 
carimbo FDA? 

 
03.05. Sevilha, Espanha, abre-se à nossa receita. Vende 

bem. 
 
13.05. Desconfio que meu trabalho sobre Dom 

Aloísio, para que se realizasse em equipe, ficará a meio 
caminho. Minha parte está garantida. 

 
16.05. Nesta semana, nossa receita entra nos USA. 

Com a etiqueta do FDA. É a vitória final. Urrah! 
 
20.05. Soube que estou no site da Província. Frei 

Flávio diz que estou em realce. Não me dei o tempo de 
conferir. 

 
22.05. Irmã Emília telefona de Londres. Diz que o 

casal, que ela segue com a receita da babosa, feita a ecografia 
na França, resultou baixar os valores do câncer em 80%. 
Beleza! Para a cura total, basta dar continuidade ao 
tratamento. 
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24.05. Frei João Inácio passou-me o celular NOKIA, 
que não usava. Terei telefone com telefax. Vai ficar bom. 
Penso que terei mais tempo livre. Menos incomodação. 

 
26.05. Às 18h, Frei Arno Reckziegel, que recolhera a 

receita da babosa da boca do povo, veio a falecer, tendo se 
negado a ingerir o tratamento. 

 
28.05. Frei João Inácio, como Ministro Provincial, leu 

a nomeação de Frei Irineu Gassen, OFM, como bispo de 
Vacaria, RS. 

 
29.05. Saiu Uma Experiência Missionária na Indonésia e 

seus Desafios, de Frei Antônio Mariani, OFM, 124 páginas. 
 
30.05. Bolei, para futuro próximo: Dom Aloísio 

Lorscheider Obras Completas, juntando todas as suas 
contribuições escritas. 

 
05.06. Apesar de não ter ainda instalado o aparelho 

com meu número telefônico, decidi transferir-me para a Vila 
Franciscana. 

 
23.06. Li a bonita mensagem de ação de graças de Frei 

Vicente Kunrath, vinda de Dili, Timor Leste, por ocasião 
dos seus 75 anos de vida. 

 
27.06. Meti-me a ler Novíssima ou a Terceira Aliança, do 

Pe. José Eduardo Augusti, livro poético-teológico. 
 
28.06. Li Al di Là delle Stelle, de Cinzia Perini, história 

de menina – Tânia – com doença que vai levá-la à morte. 
Livro cheio de sentimentos de amor e compreensão para 
com pessoa doente que muito ensinou a quem a cercava. 

 
29.06. Li Picasso, na coleção Gênios da Arte. 
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30.06. Iniciei a leitura de Con Dio Quando Si Fa Sera, de 

Paul Haschek, preghiere e pensieri per persone ansiane. 
 
01.07. Hoje as máquinas rodam para imprimir meu 

Câncer Tem Cura! nos USA. 
 
02.07. Diante da resposta positiva do Ministro 

Provincial em relação a meu trabalho sobre a recuperação da 
memória histórica dos confrades falecidos, retomei a revisão 
das 40 páginas de Dom Aloísio Franciscano. Darei 
continuidade. 

 
05.07. Leio El Greco, na coleção Gênios de Arte. 
 
11.07. Hoje ouvi o primeiro canto do sabiá em 2008. 

Pequeno ensaio. 
 
12.07. Li Rembrandt nas suas 90 páginas, da coleção 

Gênios da Arte. 
 
13.07. Frei Harri instalou meu novo faz. Ufa! 
 
15.07. Hoje observei as primeiras andorinhas 

zinzilulando nos ares, sinal da primavera que chega. 
 
19.07. Pus meu cálice à disposição, na capela, já que os 

três exemplares, ali existentes, encontram-se em petição de 
miséria.  

 
21.07. Hoje, via porto de Livorno, Itália, seguem para 

Hudson, USA, os barris com nossa receita. Que faça bem 
por lá... 

 
23.07. Recebi visita do casal Sílvia (de Progresso, RS) e 

Jean Luc Decibeux, da França, arredores de Paris. 
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24.07. Recolho uma sacola de cartas. Releio-as. Retiro 

os selos. Conservam-se as que se referem a curas, que serão 
arquivadas. 

 
27.07. Na catedral São João Batista, Santa Cruz do Sul, 

sagração de Dom Frei Irineu Gassen, bispo de Vacaria. 
 
31.07. O Pe. Provincial me convida para ir a Minas 

Gerais, no dia 09 de agosto. É que o Cardeal Hummes está 
disposto a fazer tal viagem para celebrar in loco, seus 50 anos 
de ordenação sacerdotal. 

 
01.08. Às 18h30min, celebro, na catedral São Luís, de 

Novo Hamburgo, os 50 anos de ordenação sacerdotal de 
Dom Cláudio Hummes, a convite de Inácio, irmão de Sua 
Eminência. 

 
03.08. Abri Barolo, vinho de quantos anos?, para 

comemorar, neste dia, meus 50 anos de vida sacerdotal. Com 
isso, quebro o jejum de álcool de seis meses. 

 
05.08. Fecho dois meses em que me encontro neste 

novo endereço. Apesar de tudo, tive lucro com a mudança. 
Mais calma. Mais tempo. Mais silêncio. Mais ambiente para 
trabalho. Aqui, o inconveniente é a poluição, smog, com as 
ruas muito próximas à casa. 

 
06.08. Mr. Waid quer o nº de minha conta bancária no 

Brasil. Opa! 
 
08.08. Viajo sozinho a Divinópolis, MG. O Provincial 

desistiu. No aeroporto de Confins, me junto a Dom Cláudio 
Hummes. 
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09.08. Às 10h, grande celebração, no Santuário de 
Santo Antônio, no local de nossa ordenação, há 50 anos. 

 
11.08. Completo 76 anos na casa de Djanira Luísa dos 

Santos e família, que tanto apoio me emprestou. 
 
18.08. Como nossas meninas fizeram bonito em 

Pequim! A poderosa e decantada Alemanha levou 4 X 1, ao 
natural. 

 
19.08. À noite, iniciei a leitura de A Conspiração 

Franciscana, de John Sack, 440 páginas, livro romanceado, 
tendo o fenômeno franciscano como pano de fundo. 

 
24.08. Terminada a leitura de A Conspiração Franciscana, 

a conselho de Frei Plácido, bibliotecário, inicio a leitura de 
Em nome de Deus, de David Yallop, 370 páginas. 

 
27.08. Terminei a leitura de Em nome de Deus. É 

humilhante, a dar-se crédito ao livro. Como é que João Paulo 
II aguentou aquela máfia, a maçonaria, ninho de cobra, para 
acobertar tanta corrupção?! 

 
30.08. Continuo revisando Cenários da Liberdade de 

Imprensa e Opinião Pública em Hegel, artigo de Paulo Roberto 
Konzen, na UFRGS. 

 
14.09. Abrindo um Chinon-Cuvée-Prestige, da safra de 

2006, vinho do Val de Loire, France, quis me homenagear: É 
que Eva, de Isérnia, telefona dizendo ter recebido Câncer Tem 
Cura!, edição americana de deixar qualquer mortal de queixo 
caído. 

 
16.09. Dei aquele duro na revisão de Família Schnack: 

História e Genealogia, de Paulo Roberto Konzen. 
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18.09. Frei Plácido me entrega Câncer Tem Cura!, 
editado nos USA, que já chegara, há uma semana, no 
Provincialado. À noite, para regar ensopado de pintado, caiu 
como mão da luva, a garrafa de Trapiche, vinho argentino, 
que guardava ciosamente, deitado, em temperatura – 
ambiente, até hoje, para momento especial. Com a chegada 
de Câncer Can Be Cured!, Trapiche pagou o pato... 

 
22.09. Inicio a leitura de Cancer Can Bem Cured! 
 
25.09. Entreguei Dom Aloísio Franciscano ao Lídio, do 

editorial da Vozes, para apreciação. 
 
28.09. Após 14 meses na Europa, retorna Frei João 

Carlos Karling. 
 
13.10. Chegou cópia, para correção, de Babosa Não É 

Remédio... Mas Cura!, em espanhol a ser editado naquele país. 
 
14.10. Meto-me à leitura e correção de El Aloe no es una 

Medicina, pero...! Sana! 
 
16.10. Lídio, da Vozes, telefona. Acha que Dom 

Boaventura, bispo de Novo Hamburgo, tem todas as 
condições para fazer adequada Introdução a Dom Aloísio 
Franciscano. 

 
20.10. Às 16h, iniciei a leitura de Apóstolo Paulo Vida, 

Obra e Teologia, de J. Becker, 700 páginas. 
 
25.10. Eva garante minha participação no Congresso 

Internacional de Medicina Alternativa a realizar-se em 
Sevilha, Espanha, em novembro. Preço da passagem POA-
SP-Madri-Sevilha-ida e volta: € 1.150,00. Data do Congresso: 
25.11.2008. 
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29.10. Palestra de duas horas, em Gravataí - Morada 
do Vale 1, para umas 50 pessoas. 

 
02.11. A caminho da Paróquia Divino Mestre, os 

cachorros me recebiam com ternos ganidos, abanando o 
rabo, lambendo-me a mão. No interior da igreja, homens e 
mulheres diziam experimentar paz. O mesmo lembrou-me 
do detalhe em Gravataí, quando uma senhora, sensitiva, 
disse ver bonita aura em Frei Romano. Obrigado, Senhor! 
Tudo é teu. Mas, na verdade, eu me sinto bem, muito bem, 
feliz com o que faço e com o que sou. 

 
03.11. À noite, recebi e-mail com a passagem 

eletrônica da viagem a Sevilha, dia 20 próximo. O retorno 
está previsto para 01.12.2008. 

 
04.11. Preparei três frascos de babosa: 1º para o filho 

de Dª Maura, 2º para Sra. Mãe do Samuel e o 3º para 
minzinho, ora essa, que eu também sou filho de Deus. Tal 
receita deve me levar forte à Espanha. 

 
05.11. Obama – um negro – presidente dos USA. Eu 

teria votado nele, para acabar com a era Bush! Bush deve ser 
julgado, como criminoso de guerra, no tribunal de Haia, 
único responsável pelas milhares de vítimas que perderam a 
vida para satisfazer suas ambições. Incríveis as mentiras 
inventadas para atacar o Iraque! 

 
15.11. Marco presença na ordenação sacerdotal de Frei 

Pedro Geremias Bruxel, em Estrela, RS. 
 
18.11. Os barris, com nossa receita, chegaram bem aos 

USA. 
 
19.11. Deca assina documentação para Eslovênia, a 

fim de obter os direitos autorais. 
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20.11. Embarco para SP-Madri-Sevilha, às 13h, pela 

TAM. 
 
21.11. Viagem sem turbulência. Que aeroporto o de 

Madri! Quando teremos algo aproximado em POA?! Para 
Sevilha, ao Sul, voo de 40 min. Sol primaveril. Observo o 
pessoal bem abrigado. Mas esse frio não assusta gaúcho!... 

Hoje, nos USA, engarrafam nossa receita, e, a partir 
desta data, fará parte, com o livro, de um Kit, que estará 
sendo comercializado a ± 40 dólares (a garrafa) e 20 dólares, 
o livro. Bendito seja Deus que fez cair a receita em mão de 
médicos honestos que farão bom uso dela, levando saúde ao 
homem, sem danos ao organismo. 

 
22.11. A catedral gótica de Sevilha é qualquer coisa de 

monumental. A manhã foi breve para conhecê-la. A meu 
ver, as imagens que se encontram na Igreja São Francisco, 
em Rio Pardo, RS, tiveram sua origem aqui. É uma tese, que 
deve ser provada.  

 
23.11. O fumódromo de ontem, com cinco fornos 

funcionando a todo vapor, produziu-me dor de garganta e 
dor de cabeça, com ameaça de resfriado. Como se fuma na 
Europa! Combati os males com a receita. Não se pode 
perder tempo! 

 
24.11. Passeio de barco (170 passageiros) pelo Rio 

Guadalquivir (Rio Grande). Por este rio chegavam as 
caravelas de Colombo, carregadas de ouro e prata, riquezas 
do novo Continente. Almoço na Taberna Miami, salgada no 
preço, a mais cara que observei até agora na Espanha. Valeu 
o passeio! Por que não introduzem barcos semelhantes em 
nossos maravilhosos rios? Por onde andam nossos 
governantes? À noite, na Antonella, uma napolitana sofrida, 
jantar típico. Muito bom. Gostoso, temperado à la italiana. 
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25.11. De Fúlvio recebi o livro Grazie Dottor Hamer. 

Visitamos três editoras candidatas a estampar nossos livros. 
Senti-me como mendigo ou vendedor de rifa... Mas o 
almoço, como o pai e os dois filhos, distribuidores da nossa 
receita na Espanha, foi excelente. 

 
26.11. Visita a Dª Cármen, cujo marido está com 

câncer na garganta. Horrível! Mas está melhorando. 
Visita à Cartucha, onde Colombo invernou por 30 dias, 

em retiro, antes de empreender a grande viagem. 
 
27.11. Com Eva, almoço no San Marco. Spaghetti Come 

Comanda Dio, oltre una bottiglia di Chianti. 
 
28.11. Às 11h, conferência para 85 pessoas, no Centro 

Cívico de San Pablo, em Sevilha. Auditório para 170 lugares. 
Plateia muito atenta e interessada. Gratificante trabalhar 
assim! Para eles, sou um enviado por Deus. 

À noite, deixei gravada a entrevista, em que respondi a 
quinze questões, todas referentes à minha missão: tornar 
conhecida a receita e que venha a ser adotada pelo povo, já 
que é benigna, em substituição à medicina agressiva, adotada 
até os nossos dias. 

 
29.11. Almoço em Cosa Nostra. Excelente. 
 
30.11. Missa solene no mesmo local, isto é, Centro 

Cívico de San Pablo. Viagem de Sevilha a Málaga. São 200 
Kms de olivais. Despedidas. 

 
01.12. Às 07h20min, voo de Sevilha a Madri. Das 13h, 

voo de Madri a SP. São Paulo a POA. 
 
02.12. Entreguei um litro de Carlos I ao Guardião. 

Efeitos do fuso horário, benignos. 
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04.12. Leio Grazie Dottor Hamer, de Cláudio Trupiano, 

médico. 
 
07.12. Em Palmas Norte, Arroio do Meio, às 10h, 

lançamento do livro de A Família Schnack: História e 
Genealogia, de Paulo Roberto Konzen e Pedro Júlio Schmack, 
por mim corrigido e melhorado no texto. Como convidado 
especial, sou levado e trazido. Presentes umas 300 pessoas. 

 
09.12. Depois de ter interrompido, por vários dias, a 

leitura de Grazie Dottor Hamer (bem que caberia uma 
virgulazinha antes daquele Dottor!), no calorão desta manhã, 
retomei a leitura. Qual não foi a minha estupefação quando, 
ao chegar à página 334, deparo com meu nome: Lo stesso 
Padre Romano Zago, con la sua ricetta di aloe, grappa e miele, ha 
prodotto casi di guarigione dai tumori. Così sono inegabili le guarigioni 
avenute con l’omeipatia, una terapia in completa antitesi con la 
farmacologia della Medicina clássica. Pior que é verdade!... 

 
10.12. Através de dramático telefonema de Eva, tomo 

conhecimento que nossa receita, engarrafada nos USA, 
fermentou nos frascos, estourando-os. Foram recolhidos 
360 já comercializados. É muito azar! Logo agora que 
parecia que tudo ia tão bem!... 

 
14.12. Ao meio-dia, oito casais, com respectivas 

famílias, com missa e reunião da ENS (Equipe de Nossa 
Senhora), almoçaram aqui. Elogiaram o ambiente. Giraram 
pelo espaço todo. Sentiram-se em casa. 

 
18.12. À noite, na confraternização, o Pe. Guardião 

houve por bem abrir o Carlos I, que trouxera da Espanha, 
para communis laetitia.  
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29.12. Entre os e-mails, Giovanna e Eva enviaram 
amostra da capa e contracapa de Babosa Não É Rémedio... Mas 
Cura!, título que, em inglês, ficou assim Aloe isn’t Medicine, and 
yet... itt Cures! O preço nos USA ficará em U$ 24,95. Fiquei 
feliz da vida, já que será meu segundo livro impresso em 
terras de Tio Sam! 

 
31.12. Frei Argemiro, OFM Cap, me contrata para 

corrigir traduções, em francês, preparando artigo para futuro 
publicação em revista. Ele apita na área da Filosofia. 

 
 

- 2009 - 
 
03.01. Câncer Tem Cura! sai na sua 38ª edição e Babosa 

Não É Remédio... Mas Cura!, na 8ª. 
 
08.01. Na minha correspondência, trancada no 

Provincialado, recebo Cancer Can Be Cured!, edição americana, 
enviada por Thomas Waid. Agora possuo a edição americana 
definitiva. Ficou bem. Preço U$ 19,95. Infelizmente, as 
correções, que fiz e enviadas por e-mail, não foram levadas 
em consideração. Não teriam chegado em tempo? 

 
14.01. O site www.aloedeca.com descreve o que é a 

situação da nossa receita e dos livros nos USA. 
 
23.01. Eva diz que os americanos encomendaram oito 

barris, que seguirão para os USA, por via aérea. 
 
03.02. Eva dá a grande notícia, notícia que eu 

aguardava desde que se estabeleceram relações para nossa 
receita entrar nos USA, a saber: nossa receita, 
obrigatoriamente, levará o selo do FDA. Urrah! 

 

http://www.aloedeca.com/
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06.02. Comecei a leitura de O Ser Quântico, de Danah 
Zohar, 305 páginas. 

 
10.02. Eva telefonema: 
1. A tradução búlgara de Câncer Tem Cura! está pronta. 

Agora são os sérvios que entram na fila para traduzir meus 
dois livros. 

2. Os americanos sugerem coordenar todas as 
traduções. Entregar-se-ia tudo a uma única editora, 
IUniverse (com sede em Londres). É tudo o que eu sempre 
quis. 

3. Os quatro barris chegaram bem, por via aérea, nos 
USA. E já encomendaram mais oito. 

 
20.02. Enviei, pelo correio, CD e Magazine Jornal de 

Divinópolis, MG, com reportagem sobre O Poder Curativo da 
Babosa, bem como a recepção feita a Dom Cláudio e a Frei 
Romano Zago por ocasião de seu jubileu de ouro de vida 
sacerdotal. 

 
02.03. Terminei a leitura de O Ser Quântico, de Danah 

Zohar. Não me lembro de ter devido tanto a um livro... 
 
03.03. Eva telefona:  
1. IUniverse coordenará todos as traduções. 
2. Os americanos pediram, depois de 4 e de 8 barris, 

oito toneladas. Seguirá tudo num contêiner. Pagarão um 
milhão de dólares.  

3. Que eu me prepare para viajar à Europa em 
maio/junho, onde acontecerá meu encontro com Mr. Waid 
e Eva. 

 
05.02. Retomei a leitura de Por Terra, Céus e Mar de 

Itália e Ilhas. Motivo: Quem sabe?, em futuro próximo, tome 
corpo a ideia de publicar tal matéria em livro, valendo o 
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mesmo para Rumos da Babosa. Por que não? Não é proibido 
sonhar!... 

 
09.03. Comecei a leitura de La Profezia di Celestina, de 

James Redfield, romanzo, 248 páginas. 
 
11.03. Eva confirma viagem à Itália para fim de maio. 
 
14.03. Frei Leonardo, depois de ler, restituiu-me 2121, 

esboço para um filme, com rasgados elogios. 
 
26.03. Se Rumos da Babosa se transformar em livro, 

chegará a 300 páginas. Expressarão 25 anos de atividade. 
 
03.04. Dei entrada na Emergência do Cardiologia. A 

frequência estava em 300, quando o tolerável é 100. 
 
08.04. Decretado meu futuro no que diz respeito à 

arritmia: cauterizar o foco provocador. Curioso: o Dr. 
Gustavo, que optou por tal procedimento, interpretando o 
eletrocardiograma, acha que se trata de problema de 
nascença. Para gente mais simples: defeito de fábrica. 

 
13.04. No posto de Saúde local, consegui o cartão do 

SUS, que plastifiquei, cartão nacional de saúde. Nunca havia 
providenciado. 

 
21.04. Eva teve a tentação de vender a Deca aos 

americanos. Que mau pensamento! 
 
22.04. Às 07h já estou na Hemodinâmica do 

Cardiologia. O procedimento obedeceu à técnica de ablação, 
por cateter, com radiofrequência, introduzido na verilha. 

 
06.05. Recebo, por fax, a passagem de ida e volta 

POA, SP, Roma. Partida dia 21 e regresso dia 31. 
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21.05. Viajo à Itália. Encontro com os americanos. 

Tudo muito comercial. Informal. Negócios. Planos. 
Dinheiro à vista nestes dez dias. Além de comer e beber 
bem. 

 
01.06. Cai no mar o Airbus 330 da Air France: 228 

mortos, domingo de noite. Agora entendi a turbulência 
sofrida pelo meu 777-200, da Alitália. Teria vencido a mesma 
tempestade? 

 
05.06. Fui ao dentista. Infecção. Receitou Voltarem e 

Tetrex. Se os antibióticos funcionarem, não precisará abrir a 
gengiva. 

 
08.06. Voltei ao dentista. Dr. Raul, após exame, achou 

que a bolsa está se espraiando, isto significa boa perspectiva 
para que escape da operação. Aconselhou que continue com 
o mesmo tratamento. Acontece que, em lugar de Voltarem e 
Tetrex, não usei senão babosa, aplicação tópica.  

 
14.06. Às 19h30min, reunião com a Diretoria do 

Centro Terapêutico, de Lajeado, na Paróquia São Cristóvão. 
 
18.06. IUniverse envia sua primeira prestação de 

contas: de 27.02.2009 a 25.05.2009. Bem como fora 
estabelecido, isto é, de três em três meses. Senti firmeza. 
Mostram responsabilidade. 

 
04.07. Recebo Religião como Fenômeno Natural em Daniel 

C. Dennet, de Frei Agemir Bavaresco e Zelmar A. Guiotto, 
para corrigir. 

 
13.07. Iniciei a leitura de Lembranças de Minha Vida, de 

Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, leitura leve, 
memórias de 1927-1977. Bem gostoso. 



529 Frei Romano Zago, OFM 

 
15.07. Comecei a ler A Cabana, de William P. Young, 

238 páginas. Impressionante o livro! 
 
18.07. Iniciei a leitura de O Livro dos Mortos do Antigo 

Egito. 
 
22.07. Tomei táxi rumo ao aeroporto. Embarque. Às 

06h40min, com escala em Florianópolis. Chego às 09h15min 
em SP. Embarque às 14h40min para Bogotá, Colômbia, com 
escala m Manaus, onde cheguei às 19h15min, já ao pôr do 
sol. Chegada, depois de duas horas e quarenta de voo, ao 
redor de 22h, na capital colombiana. 

 
23.07. Às 10h, encontro com Dª Marta e os dois 

filhos, ela, vítima, de cirurgia absurda. À tarde, visita à 
catedral do sal, maravilha da Colômbia. 

 
24.07. À tarde, visita a Mont Serrat, a mais de três mil 

metros acima do nível do mar. Panorama estupendo de 
Bogotá, cidade de 7 a 8 milhões de habitantes, onde o 
sistema rodoviário, copiado de Curitiba, funciona à 
perfeição. 

Às 20h20mim, embarque para o Brasil, chegando em 
POA às 09h20min. 

 
03.08. O médico da equipe da Dra. Marta, que me 

atendeu, é o Dr. Ari Bem-Hur S. Leão. Segundo seu 
diagnóstico, meu problema ficará resolvido através de 
tratamento, isto é, remédio. Iniciarei com uma caixa para 
combater as bactérias no piloro. Em sete dias, a bicharada 
estará liquidada. Findo esse tratamento, ingerirei um 
comprimido por dia, em jejum, durante 60 dias, após o que 
ocorrerá nova consulta. 
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08.08. A conselho de Frei Plácido, bibliotecário, iniciei 
a leitura de Dom Quixote de la Mancha. 

 
12.08. Meti-me a ler Os Protocolos dos Sábios de Sião.  
 
14.08. Às 10h25min, terminei a leitura de Os Protocolos 

dos Sábios de Sião, livro do terrível ódio dos judeus contra os 
cristãos. Segundo tal livro, os cristãos devem ser eliminados. 
Para tanto, o livro monta esquema diabólico, baseado na 
imprensa, no dinheiro (ouro, diamantes), na política, na 
busca do poder, na mentira, na voluptuosidade, na 
corrupção da base familiar. Com isso, a Igreja cairá!... No 
fim, triunfará o Rei Davi, com o Povo de Deus dominando 
o mundo todo. É loucura o que o livro propõe. Será que 
Hitler conheceu tal livro, para perseguir os judeus a tal ponto 
de querer exterminá-los da face da terra?! 

 
21.08. Pelas 09h30min, Frei Harri comunica que Frei 

Mauro Brancher, OFM, faleceu no Hospital São Vicente, de 
Passo Fundo. O enterro acontecerá amanhã, às 09h30min, 
em Daltro Filho. Frei Mauro, descanse em paz! 

 
31.08. Passei a mão em 666 - II volume, de Hugo 

Wast, 192 páginas. 
 
10.09. Recebo U$ 190,00 de direitos autorais 

procedentes da IUniverse. Não é de admirar a quantia, mas a 
fidelidade da empresa. 

 
14.09. Chega proposta de contrato para liberar licença 

de imprimir meus dois livros no Equador. Fiquei meio 
atordoado, já que achei que meu contrato com a IUniverse 
fosse exclusivo. Pelo jeito não é. Neste novo contrato, 
ganharia 30% sobre o preço de capa. 
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20.09. Despachei fax, com contrato, para Mr. Waid, 
via Itália, já que as vias entre USA e Brasil parecem 
obstruídas. 

 
06.11. Às 15h, na Paróquia São Cristóvão, de Lajeado, 

reunião com a Diretoria do Centro Terapêutico. Revisão dos 
trabalhos. 

 
08.11. Fico imaginando as possibilidades ao redor do 

Centro Terapêutico São Francisco, de Lajeado, RS: 
1. Ginásio (poli ou multi) esportivo. 
2. Como pedem espaço para mais 30 vagas, não 

permitir tal construção ao lado da atual, mas adquirir a área 
contígua e ali erguer ambiente para mais 30 candidatos, que 
o Governo propõe. 

3. Adquirir o terreno do antigo Centro Terapêutico 
Santa Clara e ali proporcionar ambiente para crianças e 
adolescentes viciados.  

4. Sob 3, em caso de se concretizar tal sonho, propor 
permuta: O Centro Vocacional de Estrela viria para o Centro 
Terapêutico Santa Clara, transformando-se o atual Centro 
Vocacional em abrigo para menores viciados. Sonhar é 
lícito!... 

 
10.11. Telefonei para o casal coordenador do Centro 

Terapêutico, ao nº (014) 51 130112001, para que se negocie 
com os funcionários que nos querem processar (leis 
trabalhistas). Além disso, quero saber mais: 

1. O que são mesmo os trinta a mais que o Governo 
propõe? 

2. A Prefeita nos vende o terreno onde está o velho 
Centro Santa Clara, ou aceita permuta? 

3. O Ginásio esportivo sai? 
 
20.11. Comecei a ler Guerra Camponesa do Contestado, de 

Jean Claude Bernardet, 128 páginas. Que belo filme daria! É 
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fenômeno tipo Sertões e Muckers, fruto de fanatismo religioso, 
ignorância (analfabetismo) e miséria social. É da História. 

 
02.12. Enviei meu novo contrato do livro na Itália. 

Eva precisa controlar as traduções na Europa. Eva está feliz 
com o andamento dell’affare no mundo: estamos saindo do 
barro... Obrigado, Senhor! 

 
03.12. O Editorial da Vozes comunica que se dispõe a 

publicar Dom Aloísio Franciscano, desde que nossa Província 
arque com o valor de 500 exemplares. Para mim, motivo de 
euforia; apesar de incompleto, a meu ver, estão dispostos a 
publicar. 

 
16.12. O dia mais feliz para a vida de Eva de Rita: 

saíram a público os resultados das pesquisas científicas de 
um grupo de médicos ligados ao Hospital São Geraldo, de 
Monza, nos arredores de Milão, Itália. Em síntese, abinaram 
o tratamento da babosa à quimioterapia. Os resultados são 
surpreendentes. 

 
18.12. Escrito ontem – 17.12.2009, eis que cartão de 

natal: Carissimo P. Romano, il mondo è in moto per gli auguri, ma 
fra tanti, nessun augurio vi giungerà più sincero di quello mio e di tutti 
noi. 

Siate Felice quanto meritate! La vostra modestia non vi lascerà 
vedere tutta la pienezza di tali parole; ma io, che so quanto valete, le 
intendo pienamente! Auguri e... arrivederci! Eva e tutti noi. 
Emocionei-me, claro. 

 
20.12. Terminei a leitura de Sofrer e Amar, de João 

Mohana, livro rico de conteúdo e espiritualidade, livro que 
eu gostaria de ter escrito.  
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- 2010 - 
 
13.01. Iniciei a leitura de A Era Castilhista, obra de 

vários autores do Círculo de Pesquisas Literárias (CIPEL). 
 
15.01. Formatura da sobrinha Vanessa, na PUCRS, 

com nota máxima. 
 
08.02. Eva comunica que os búlgaros traduzem meu 

livro. 
 
09.02. Babosa Não É Remédio... Mas Cura!, na sua 9ª 

edição, tiragem de 1544 exemplares, lançamento acontecido 
aos 05.01.2010. 

 
26.02. Depois de um ano e oito meses o 3246.7177 

chegou a funcionar. Como pode demorar tanto uma simples 
instalação? 

 
17.03. Às 14h, Eva, emocionada, comunica que Mr. 

Waid estabeleceu negociações com grande firma de produtos 
homeopáticos da Califórnia. Pelo acordado, nossa receita 
passará a receber o selo da FDA. Como é alimento, como tal 
será vendida, e passará a poder ser receitada como remédio 
por qualquer médico. Grande notícia! 

 
28.03. Eva, feliz da vida, escreve que acaba de sair a 

edição búlgara de Câncer Tem Cura! A Romênia entrou com 
pedido no mesmo sentido. 

 
30.03. Iniciei a leitura de Le Tracce di Mosè, 410 páginas, 

de Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, certamente dois 
judeus. O livro trata das pesquisas arqueológicas do Antigo 
Testamento. É livro que deve constar na estante. 
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13.04. Recebi, emprestado, o livro Famiglia Rota, Rotta, 
280 páginas, de Héctor Schnoykoski, em espanhol, à cata de 
seus antepassados oriundos de Bérgamo, Lombardia, Itália. 

 
14.04. Recebi I leviti – l’Esilio e Il Tempio, de Innocenzo 

Cardellini, livro que chegou, numa primeira remessa dos 
livros adquiridos por Frei Romano Dellazari quando andou 
pela Itália. 

 
16.04. Comecei a leitura de Quaderni della Fondazione del 

Monte, 166 páginas, com temas franciscanos. Muito bom. 
 
17.04. Viagem a Nova Petrópolis, ao sítio de Marco 

Gallichio. Estupenda paisagem na Serra gaúcha. 
 
28.04. Morreu Frei Agostinho. Morreu um santo. 
 
04.05. Lídio, da Vozes, volta a insistir com novo livro 

meu sobre babosa. 
 
20.05. Por solicitação de Frei Jorge, estive no 

Provincialado: reconhecimento de firma para compor, como 
Secretário, a Diretoria de Terra Santa. 

 
30.05. Profissão solene de Frei Cláudio Lottermann, 

em São Benedito, Harmonia, RS, às 09h30min. 
 
07.06. Às 14h, reunião, com o Definitório, no 

Provincialado. Assunto: Fundação Frei Romano Zago, Centro 
Terapêutico São Francisco, Memória dos Frades Falecidos. 
Submeteram-me à sabatina.  

 
09.06. Leio I Salmi della Follia, de Paola Cattorini, 128 

páginas. 
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30.06. Chegando ao meio do ano, concluo que li mais 
de mil páginas. 

 
07.07. Buscamos, na Evangraf, os mil exemplares de 

Dom Aloísio Franciscano, 136 páginas. Paguei R$ 3.750,00. 
Entreguei cinco exemplares a Vozes, a Paulus, 3, às Paulinas, 
3, e Loiola, 3. 

 
11.07. Espanha 1 X Holanda 0. Espanha entra no 

clube dos países com 19 títulos: Brasil, penta, Itália, tetra, 
Alemanha, tri, Argentina, bi, Uruguai, bi, Inglaterra, França e 
Espanha, um. 

 
21.08. Comecei a leitura de A Fé de Pedro e a Ciência de 

Tomé, de Paulo Leonardo Medeiros Vieira, 286 páginas, um 
banho de cultura católica, escrito por alguém que ama Igreja 
e tem fé. 

 
28.08. Iniciei a leitura de Quebrando o Código da Vinci, de 

Darrel L. Bock, Ph.D., pastor (?) protestante, 200 páginas, 
livro, com muita base científica, para combater O Código da 
Vinci, bom romance, mas fantasiado. 

 
09.09. Na Vozes, peguei Anticâncer, de David Servan-

Schreiber, com o subtítulo: prevenir e vencer usando nossas defesas 
naturais, 284 páginas. 

 
22.09. Presido casamento de Luciana Zanatta com 

Luís Gustavo, em Bento Gonçalves, na capela de São Bento, 
estilo pipa, às 20h. 

 
05.10. Por fax, chegou a passagem POA-SP-Roma. 
 
11.10. Terminei a leitura de História de Carlos Barbosa, 

de Aldo F. Migot, 672 páginas, ótimo material para história 
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de meus bisavós e o ambiente para onde vieram, 
procedentes de Miane, Treviso, Vêneto, Itália. 

 
24.10. Depois da chegada ao Aeroporto de Guarulhos, 

em Boeing 777-200, cheguei a Roma às 07h25min. Dentro 
do horário. 

 
25.10. Turbulência apenas na linha do Equador e 

sobre o Sahara. Do Fiumicino, Cármine Vacca, sempre 
gentil, entregou-me em Isérnia, para euforia minha, de Eva e 
Giovanna. Almocei churrasco de ovelha e salsichão, como 
recepção à altura para gaúcho, com Eva, na Sônia e família. 

À tarde, supostamente cansado, entregaram-me no 
quarto 243, com esplêndido panorama sobre os Apeninos, 
no Grande Hotel Europa, 4 estrelas. Boa noite, que ninguém 
é de ferro! Entreguei-me aos braços de Morfeu, não sem 
antes persolver o Breviário e o terço. 

 
26.10. O cansaço do fuso horário se faz sentir. 

Almocei com Eva no Traliccio. Ótimo. Às 17h, missa em 
Castel Pedroso. À noite, com Felipe, Simona, Mirella, Eva e 
eu, na Nastro Azzuro, pizza margherita, com duas falanghinas. 

 
27.10. Ao meio-dia, spaghetti alle vongole, com Remo, ao 

lado do Castelo. Falanghina! O tempo ameaça nevar. Eva 
quer comprar capote, porque acha que estou passando frio. 
Figurati! 

Segundo Eva, tudo OK com Espanha e Grécia; 
programas bem definidos. 

 
28.10. Pela manhã, com Eva, via Capriati, encontro 

com Piero Canas em sua propriedade rural. Pequeno paraíso. 
Casal de labradores. Doces animais. Os sogros de Piero no 
alto de seus 90 anos. Curiosidade: no local, brota água 
frisante. Ao lado, engarrafamento desta água – água LETE – 
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com abundância de ferro. No arroio, de águas límpidas, as 
trutas nadam, indo e vindo. 

 
29.10. Almoço em Pietra Abbondante, região dos 

samnitas, com teatro, bem ao estilo dos teatros romanos. 
Será que os romanos aprenderam dos samnitas a construção 
de teatros, espalhadas, às centenas, pelo Império afora? 

À noite, jantarão, em Sônia, com Piero, Máximo, Eva, 
Simona, Mirella, Afonsino, Cosimino, festa até 24h. Fora, 0º 
graus. 

 
30.10. Almoço na Serra, bem no alto, em antigo 

estribaria, transformada em acolhedor restaurante. Recolhi 
os livros, meus livros, que os americanos desejam ver. Veja 
só o controle deles!... 

 
31.10. Leio, em Le Monde, artigo completo a respeito 

da vitória de Dilma sobre Serra por 56%. Domingo, às 10h, 
missa, com Cármine e Cia. 

 
01.11. No Fiumicino, embora tudo estivesse OK, sem 

qualquer explicação, ficamos parados dentro do avião, 
durante três horas, debaixo de toró d’água. O voo da Aegean 
nos entregou em Atenas somente às 16h30min, cansados e 
estressados com tanta demora. 

Morfeas nos apresentou a Mr. Wead. Fomos levados 
para The Y Hotel, moderno e funcional. Ocupo o apto. 109. 

À noite, com o alemão Giovanni, Waid, Eva, Morfeas 
e eu jantamos à divina. 

O Aeroporto Internacional de Atenas chama-se 
Elefthenios Venizelos. Sempre imaginei que pudesse chamar-se 
de Ícaro, o herói que sonhava voar. Atenas possui, ainda, 
Marcopolo, aeroporto secundário. 
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02.11. O dia todo ouvi inglês, com Morfeas, Eva e 
Wead. No fim, acostumei o ouvido. Inglês não é difícil. 
Língua mecânica. Língua dos negócios. 

Waid prometeu que, dentro de dois meses, teremos, 
em nossa garrafa, o timbre do FDA, como suporte contra o 
câncer. Quando isso vier a acontecer nossa receitinha deu a 
volta ao mundo e cumpriu sua missão. 

À noite, caiu bem o jantar na casa de Morfeas. Sua 
esposa, mãe de casal de filhos, preparou pratos à base de 
peixe e vinho branco (λeukos), com saladas e bolinhas de 
verdura, tudo integral. Delícia. 

 
03.11. Dia para ficar em Atenas. Visita à igreja 

ortodoxa, na colina oposta à Acrópole. Panorama estupendo 
sobre a grande capital (oito milhões?), cercadas de 
montanhas, com apenas uma saída para o Mar Egeu. 

Visitar o museu da Acrópole é ter a síntese de toda 
História e cultura deste país pioneiro. 

 
04.11. Pelas 10h, com Morfeas, Eva e Waid, saída 

rumo a Delfos, dia mais importante de minha vida para 
conhecer a mitologia grega. Seria pretensão querer descrever 
tudo. Morfeas é guia perfeito. Além de filósofo, é cristão no 
sentido da verdade do Cristianismo, não lhe interessa 
cristianismo de negócios ou de fachada. É profundo 
conhecedor da História. Percorreu todas as civilizações que 
passaram pela Grécia, todas elas deixando marcas. 

Comprei Mitologia Grega e Culto, por me parecer livro 
que explica a religião daquela época. 

Após jantar nababesco, dormi no Hotel Aelos. 
Experimenta-se energia nesta região. De onde vem? Da 
juntura das pedras, das montanhas e do mar, que se avista, 
ao longe. 

Aqui atuaram principalmente Atenas e Apolo, 
imortalizados no respectivo templo, tudo em ruínas, 
consequência das guerras e terremotos, mas que, ainda 
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assim, nos dão ideia aproximada da suntuosidade. Incríveis o 
teatro, o estádio e, claro, o templo, ao redor do qual girava a 
vida. Nossos jovens conhecem isso? Ensina-se isso? Lembrei 
carinhosamente de Frei Teodardo, professor de Geografia e 
História. Se ele, em vida, pudesse ter palmilhado estas 
paragens!... 

 
05.11. Regresso a Atenas. O mesmo hotel. O mesmo 

quarto. Eva e eu buscamos Cármine no aeroporto. Às 20h, 
Morfeas nos levou até sua casa, onde Crisa, sua esposa, nos 
esperava com generoso jantar. 

Parece que, finalmente, a editora de Londres assumirá 
todas as traduções, ideia velha, mas que ainda não se 
consegui pôr em prática. Por falar em tradução, Morfeas 
coordena a tradução alemã e encaminha a russa. Penso que 
devo saber quantos mil livros a Editora Vozes, desde 1966, 
conseguiu imprimir. 

 
06.11. Mr. Waid parte feliz, às 14h, para o aeroporto, 

com Morfeas, a filha e Eva. Cármine e eu, por falta de lugar 
no jeep alemão, descansamos, após almoçar spaghetti num 
restaurante italiano. 

Passeando no centro, vimos os preços nas estrelas. 
Dois cafezinhos, cinco €. Dois quilos de mel, 24 €. Tudo 
caro como pelo fim do mundo. 

À noite, com Eva, Cármine e Morfeas, saímos para a 
montanha, a fim de jantar em restaurante grego, à base de 
peixe, desde a sopa. 

A Grécia tem pouco mais de dez milhões de 
habitantes. A metade vive em Atenas. Há dois milhões de 
muçulmanos. Morfeas teme que, em cinco anos, a Europa 
seja mulçumana... 

 
07.11. Domingo sem missa, já que me encontro entre 

ortodoxos, funcionários pagos pelo estado grego. Às 11 
horas, saímos para entrada do Mar Egeu, Morfeas, a filha 
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Isis, de cinco anos, Eva, Cármine e eu. Levou-nos para porto 
onde o Santorini (vulcão) escavou um túnel subterrâneo e 
traz água mineral quente, depositando-a à entrada de Atenas. 
Daqui se avista o Peloponeso e ilhas diversas, pequenas e 
maiores. No mar, águas calmas como as do nosso Guaíba. 
Escola de vela e pequenos barcos de pessoas ricas. 

À base de peixe e saladas, almoçamos às 14h. Cerveja 
Mythos. Boa. Forte. Morfeas fez questão de mostrar-nos 
alguns exemplares de Aloe Arboresccens. 

Em seguida, deixou-nos no aeroporto, Cármine para 
Roma, Eva e eu para Madri-Sevilha. Sentida despedida. 

Nosso A 319, nas alturas do Sul da Itália, corcoveou 
bastante. Às 23h45min, encontro com Fúlvio, que nos 
entregou no Hotel Londres, em tugúrio... 

 
08.11. Eva, sem telefone, sem água quente no quarto, 

decidiu sair para o Hotel Bécquer, nome de poeta de Sevilha, 4 
estrelas, trinta euros mais caro, mas bem outro nível! 

A ordem, após o café da manhã, foi dormir, descansar, 
que ninguém é de ferro! 

Às 18h, saímos para fare due passi. Passamos diante do 
Restaurante Cairo para tomar sopa de peixe e comer salada 
com pata negra, tido como o melhor presunto do mundo, não 
esquecendo a garrafa de vinho da região, Rioja. Em seguida, 
chegaram Fúlvio, Daniel e João Batista. Bonita noitada, antes 
de voltar ao hotel. 

 
09.11. Com Daniel e Cármen, cubana, fomos levados à 

grande empresa de Xavier Luquen, exportador, responsável 
pela importação da receita Frei Romano Zago. No escritório, 
encontramos o editor Bepe, barrigudo, simpático. Foram 
horas de trocas de ideias. O livro Babosa Não É Remédio... Mas 
Cura! fica pronto na próxima 6ª. 

À noite, pelas 20h30min, Fúlvio, com 20 pessoas de 
seu grupo, à la budista, encontramo-nos num tipo Mac 
Donald. Apenas me servi de garrafa de água. 
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Finalmente, com Eva, no Restaurante – Pizzernia La Pia 
– monttesa, comi spaghetti à la italiana. E boa noite. 

 
10.11. Em dia de verdadeira folga, chegam da Irlanda 

Mr. Doland e esposa. Desembarcam, à noite, em Málaga. 
 
11.11. De Sevilha a Málaga são, aproximadamente, 200 

Kms. Saímos pelas 09h. Sem nenhum tráfego. Chegamos de 
volta a Sevilha, saindo do centro de Málaga, às 16h. À noite, 
com Eva e o casal, jantamos no bar do hotel. Exagero de 
comida e bebida. 

À noite, autografei, a pedido, 30 exemplares de El Aloe 
No Es un Fármaco, pero...! Cura!, a fim de estimular a venda, 
amanhã, após a conferência. 

 
12.11. Às 19h, Conferência. Lançamento do livro El 

Aloe No Es un Fármaco, pero...! Cura!, edição simples. 
A conferência, no Círculo Comercial e Mercantil de 

Sevilha, começou às 19h30min. Balancei com meu espanhol, 
mas consegui dar o recado para 80 pessoas presentes. 

Após o evento, com Eva, Geraldine e Gabriel Doland, 
os irlandeses, jantamos em La Piamonttesa, à base de comida 
italiana. Giraldine e Gabriel viajam amanhã, voltando para a 
sua Irlanda. 

 
13.11. Dia de folga. Saímos para percorrer o centro 

histórico de Sevilha. Cidade linda, com Arte e História 
derramadas. Bem que poderiam declará-la Patrimônio da 
Humanidade, como outra meia dúzia de cidades espanholas, 
entre outras, Córdoba. Às 14h, Bepe, o editor, Fúlvio, Daniel 
e eu, mais o casal Javier e Rosário, encontramo-nos para 
almoçar no centro histórico. Saboreamos vários pratos de 
comida, típicos da região, muito apreciados pelo grupo. À 
tarde, a pedido de Fúlvio, autografei mais um lote de meu 
livro. 

 



542 Aloe Arborescens (Babosa): A Trajetória da Receita 

14.11. Arrumar as malas, para mim já é processo 
rápido. Aprendi muito. Pelas 11h, Fúlvio e Daniel levaram a 
Eva e a mim até o aeroporto. Voo de 50 minutos até Madri. 
Apesar de pequenas turbulências, chegamos em tempo para 
fazer conexão de Madri com Roma. 

No Fiumicino, esperavam-nos Mirella, Felipe e 
Simona. Depois de minha apresentação no Hotel Seccy, 
saímos para comer spaghetti alle vongole, terminando com 
sorvete, abacaxi e dose de Fernet Branca. Eva, emocionada, 
com Felipe, motorista, Mirella e Simona, despediram-se. 

E boa noite no Hotel Seccy, 4 estrelas, Via della 
Scuola, 32, distante do Aeroporto Leonardo da Vinci uns 4 
Kms. Ao fundo, o contínuo rumor das turbinas dos aviões 
que descem e sobem. 

 
15.11. No Boeing 777-200, da Alitália, 12h de duração 

até SP, onde chego às 07h. Alcanço POA às 10h7min. A 
viagem transcorreu com muitas turbulências, desde a 
Sardenha, Barcelona, toda a Espanha, Portugal, Açores, todo 
o território africano, mas principalmente na travessia do 
Equador. O cinto de segurança ficou afivelado em todo o 
trajeto. 

 
16.11. Frei Leonardo recebeu-me no Salgado Fº. No 

percurso, fiquei informado das novidades da Província. Com 
o calor de 25 graus, vestido à europeia, não me encontrava 
em condições para muita trela, já que carregava nas costas 
tantas horas de voo e noite mal dormida. 

Coloquei a toalha de mesa redonda, comprada em 
Delfos, mais o conjunto de copos grossos, fortes, próprios 
para licor, e o Fernet Branca. Como cai bem aquela toalha, 
de vegetal, manufaturada! 

À noite, cedo, na horizontal, estava tão duro de 
cansado como se tivesse trabalhado meio dia na picareta... 
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17.11. Mandei emoldurar dois quadros da babosa, com 
vidro. Paguei R$ 130,00. 

 
18.11. Consultando, através do Social Saúde, Dr. Luís 

Fernando Lupchinski, oculista, disse-me que, se eu quero, 
me dá o diploma de piloto de avião de combate, tão 
maravilhoso é o estado dos meus olhos. 

 
19.11. Na PUCRS, fiz 10 cópias do FDA, a cores. É 

vitória que deve ser comemorada. 
 
22.11. Às 20h15min, terminei a leitura de Mitologia 

Grega e Culto, 284 páginas, de Maria Mavromataki. 
 
23.11. Morfeas, da Grécia, insiste na tradução de 

Câncer Tem Cura! para o russo. É mercado imensamente rico. 
 
25.11. Mandei gravar Frei Romano Zago FDA - 2010 na 

agenda de capa de prata, presente da Deca Aloe 
Arborescens. 

 
16.12. Da IUniverse recebo U$ 298,21 de direitos 

autorais. Brilha pela fidelidade. 
 
20.12. Dra. Leda, de Campinas, SP, médica, afirma 

estar curada de seu câncer. E não parou mais de tomar a 
receita. Prometeu enviar-me o resultado dos exames no 
próximo mês de fevereiro. Com tais resultados em mão e 
tantos outros, talvez eu possa prosseguir com o livro dos 
testemunhos, livro que a Vozes sugere, há tempo. 

 
 

- 2011 - 
 
14.01. Recebo a 40ª edição de Câncer Tem Cura! São 

três mil exemplares. 
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19.01. Telefonema de Santiago de Compostela, 

Espanha. Senhora, de 71 anos, com câncer de fígado, já em 
metástase, está curada. Quem garante é sua filha Sônia, 
advogada. Garantiu-me que, com sua mãe curada, virá a 
POA para conhecer o divulgador da receita que salvou a vida 
de sua mãe. 

 
21.02. O affaire Bugon está resolvido. Finalmente! Eva, 

que se incomodara tanto, vibrou. 
 
23.02. Eva comunica que Câncer Tem Cura! estará 

impresso até abril, na Espanha. 
 
17.03. Há um ano, Mr. Waid oferecia esperança que 

nossa receita de babosa, mel e destilado entrasse como 
tratamento homeopático, com o selo do FDA. Processo 
obscuro. 

 
24.03. Recebi, pelo Correio, Killing Câncer Not People, de 

Robert Wrigt, do American Anti-Cancer Institute, volume de 
220 páginas, com dedicatória do autor, onde diz: To my new 
friend, Father Zago – segue o título do livro – e acrescenta: All 
my Best to you and your work to help the sick to Keal – especially 
câncer partients. Dia histórico para mim. Esta dedicatória deve 
ser xerocada e constar, ipsis litteris. 

 
28.03. 1º aniversário da edição búlgara de Câncer Tem 

Cura! 
 
18.04. Adquiri Os Italianos do Rio Grande do Sul e 

História de Carlos Barbosa, na Rua Veríssimo Rosa, 311, livros 
que poderão ajudar na realização do projeto do livro sobre a 
genealogia dos meus avós.  

 



545 Frei Romano Zago, OFM 

24.05. Às 18h, coquetel para os autores, na filial da 
Editora Vozes, em POA, à Rua Riachuelo, 1280, com a 
presença do Diretor, Frei Antônio Moser. 

 
04.06. Meu nome aparece no Caderno Vida, de Zero 

Hora. 
 
28.07. Hoje, após pedir, por três anos, finalmente foi 

instalado o 3246.7177 em meu quarto. Lesma anda muito 
mais rápido!... 

 
22.08. Terminei a leitura de Filé de Borboleta – o Don 

Juan de Bagé, de Luiz Coronel, 300 páginas, livro leve, de 
humor, intencionalmente maluco... 

 
05.09. Ficou alinhavado que o congresso, com o Dr. 

Paolo Lissoni e outros médicos do Hospital de San Gerardo, 
de Monza, entre os quais, Mr. Daniel (sic!) acontecerá em 
Isérnia, Itália, ao redor de 22-23 de outubro. Minha viagem 
poderá acontecer pelo dia 15. 

 
21.09. Recebo a passagem para Roma. Ficou marcada 

para dia 10 de outubro. O regresso acontecerá dia 29. 
 
03.10. Ataque violento de arritmia. Na Emergência do 

Cardiologia, Dr. Henrique Gomes, após eletrocardiograma, 
receitou-me Seloza 25, 1x1/dia. A bateria de exames ficou 
para depois de minha volta da Europa. 

 
10.10. Viagem à Itália pela TAP. Partida às 19h45min. 

Rota: POA, Florianópolis, Curitiba, SP, BH, Salvador, 
Recife, Natal, travessia para a África, atingindo Senegal, 
Guiné Bissau, subindo, cortando o Sahara, até Lisboa, na 
Europa. 
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11.10. Voo com pequenas turbulências. Na hora 
prevista, nosso A330 – oito filas de bancos – aterrissou no 
destino. Na hora em que Frei Eugênio recolhe os jornais, na 
Europa é manhã grande: 10h. Chá de banco, até 14h20min. 
O A320 – seis filas de bancos – levantou vôo com a precisão 
do relógio suíço. Voo absolutamente tranquilo. Almoço para 
quem está de regime: 1 fatia de queijo, 1 fatia de presunto, 1 
folha de salsa, 1 pãozinho de centeio, 1 cubo de manteiga, 1 
copo d’água, 1 copo (a pedido) de vinho (procedente de 
Grilos, Portugal). Santo almoço. 

No Fiumicino, os fiéis amigos, à minha espera, 
Cármine e Piero. Liberada a mala, o litrão, com dois litros de 
cachaça, estourou. A roupa toda encharcada, menos o hábito 
franciscano! Salvou-se talvez um litro do esperado líquido. 
Tomada a Autoestrada del Sole, rumo a Nápoles, alcançamos 
um restaurantezinho nos arredores de Isérnia, onde comi 
pasta sciuta, feijão, mondongo e vinho. Recuperei, se faltou 
comida no avião. À noite, vi, num potreiro de Pescara, Itália 3 
X Irlanda 0. Às 24h, no Grande Hotel Europa, 4 estrelas, 
encostei o cadáver, com Véspera e Completas persolvidas. 

 
12.10. Pelas 10h, em dia com o Ofício Divino, recolhi 

a roupa empapada em cachaça. Coube na sacola que o hotel 
oferece para roupa servida, menos o hábito, ileso, que ficou 
estendido na outra cama da casal, sequinho. 

Ao telefone, com Eva, combinamos para almoçar uma 
paelha com falanghina, vinho da região. Às 20h, jantar com 
Eva, Piero e esposa, em Venafro, mais Frei Gianpietro, 
OFM Cap, simpático e bom garfo. Pasta sciuta alle vongole, 
regada a falanghiana Al Tiburno. 

 
13.10. Aproveito a folga e grudo-me na leitura de A 

Invenção do Povo Judeu. Do Mito Étnico ao Imaginário Cívico. 
Almocei gnocchi, ao lado de Eva. Voltei ao hotel e não saí 
para jantar nem qualquer outra programação. 

 



547 Frei Romano Zago, OFM 

14.10. Às 11h, depois do Ofício Divino, dirigi-me até 
Deca Aloe Arborescens Frei Romano Zago, onde encontrei 
Giovanna, jovem mãe feliz. Com Piero, que me encheu de 
chocolate, fomos até Sônia para o almoço: feijão, com massa 
e carneiro ao espeto. 

Às 18h, encontro com o advogado Cármine, em 
Venafro, com Eva e Giovanna. Profissional competente. 
Causou-me excelente impressão. Sério. Alegre. 

Às 21h, com Mirella, Felipe, Eva, pizza, com carne de 
javali (amostra grátis!) e vinho. Voltei ao hotel às 24h.  

 
15.10. Dia à disposição do empresário Cármine Vacca. 

Levou-me ao Da Rocco, restaurante no meio da floresta, com 
água corrente, ambiente natural. Almocei peixe, com vinho 
branco, com Armando, Marcella, Cármine e eu. 

Às 19h30min, trouxeram-me abacaxi, laranja e melão, 
além de dois cachinhos de uva. É preciso rebater o almoço. 
No interior de meu quarto 210, 23%. 

 
16.10. Domingo. Missa no Santuário Nª Srª das Dores, 

em Castel Pedroso. Após a missa dominical, em casa do 
casal Lorenzo e Giovanna, ela, secretária da Deca Aloe 
Arborescens Frei Romano Zago, almoço de luxo, tipo de almoço 
do interior. Convivência com a família. O pai de Giovanna, 
86 anos, com sua esposa, talvez uns 15 anos menos. Duas 
filhas. Uma prima, procedente da Inglaterra. Fábio, 
advogado, namorado de Serena, a segunda filha. Tornei-me 
amigo de Morgan, cão de 4 anos.  

À noite, vi Lazio, 2 X Roma, 1. Trouxeram frutas no 
quarto. Comi pera e uva. 

 
17.10. Bonito o ambiente onde se realizará o 

Congresso, lugar para mais de 500 pessoas. Lindos 
exemplares de aloe arborescens, procedentes de Nápoles. 

Às 13h, almoço nos Quattro Archi. Carne e gnocchi. 
Bom vinho. No escritório, à tarde tomei conhecimento dos 
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vários documentos sobre babosa e a receita que serão 
apresentados ao advogado Cármine. 

À noite, com Eva, no refeitório do hotel, bife de 
fígado de rês e massa, regados a falanghina. 

 
18.10. Às 19h, na casa de Piero Canas e esposa, jantar 

sardo. Piero coleciona armas, facas, canivetes. Possui até 
fuzil de alta precisão, além de carabinas de diferentes 
calibres. Não esquecer que ele é caçador de javali. 

Piero, além do mais, é um cômico 24 horas por dia. 
Sempre muito criativo. Tem-se a impressão que se sentiria 
bem em palco, improvisando temas cômicos. 

 
19.10 Às 17h, encontro com Dr. Cármine, nosso 

advogado, em Venafro. Giovanna apresentou os contratos. 
Conferiu-os. Tudo OK: minha curiosidade era de ver a 
protesta contra Adle, de Pádua, que deverei acionar do Brasil. 

À noite, com Eva, pizza, com vinho de gosto de 
champagne. Bom, para variar. 

 
20.10. O salão Leonardo da Vinci, local para o 

Congresso, sala que lembra basílica, forro em madeira. 
Estupendo. O sistema de som funciona. 

Às 19h, jantar, sopa, no Europa, com Eva e Mr. Waid. 
Vou afiando meu inglês, domando o ouvido. Chuva. 
Relâmpagos. Trovões. Convite da natureza para noite bem 
dormida. 

 
21.10. Com Giovanna, Annalise e Mr. Waid, no 

escritório da Deca, trocamos ideias. Segundo o americano, se 
com Dr. Marshall o assunto FDA for pro brejo, nossa receita, 
agora ligada à homeopatia, é apenas questão de tempo, 
meses, levará o desejado selo. 

Pela 18h, encontro com Morfeas e Enzo, delegação da 
Grécia, e sobretudo, com Dr. Paolo Lissoni, homem genial 
em sua visão de vida, graças ao estudo profundo da Bíblia, 
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Teologia, ligados à Medicina. Tem-se a impressão que 
conseguiu fazer feliz síntese. 

Pelas 20h, refeitório do hotel, presentes umas 15 
pessoas, jantamos, prolongando a conversa até pelas 23h. 

 
22.10. Chegou o grande dia! Chegaram as delegações: 

Grécia, Croácia, USA, Irlanda, Inglaterra, Espanha, além de 
representações das diversas regiões da Itália: Milão, Monza, 
Lucca, Roma, Nápoles, etc. 

Às 19h15min, abertura oficial do Congresso. Talvez 
400 pessoas para os 500 lugares. Auditório atento. Os 
expositores foram felizes. Como convém num congresso, 
termos técnicos, de especialista. Diante disso, a Sra. Edi 
Bocelli, mãe do cantor Andrea, quebrou o gelo, usando 
linguagem coloquial, corrente, provocando risos. 

Às 22h, jantar, no refeitório do hotel, em deliciosos 
colóquios. Quando terminaram, o pessoal se deu conta que 
já era uma da madrugada. 

 
23.10. Ao meio-dia, após a exposição da matéria, no 

congresso, umas vinte pessoas, almoçamos junto a Sônia. 
Incrível a figura do Dr. Lissoni! Que sabedoria! Como 
domina a matéria! Recolhemos farto material das exposições 
do Congresso, riqueza para levar conosco. 

À tarde, uma a uma, as delegações foram se 
despedindo, a começar pela do hospital San Gerardo, de 
Monza. 

Às 20h, comentando o evento, com Eva e Josip, pizza 
e falanghina di Samnio. 

 
24.10. Às 11h, com Giovanna, Eva e Josip, 

recolhemos caixas de livros e material do congresso. Josip se 
despede. Segue para sua Croácia. 

No escritório, respondi e-mails, que Annalise expediu. 
Às 20h, sopa com falanghina, que não pode faltar. 

Houve tempo para retomar A Invenção do Povo Judeu. 
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25.10. Após meio-dia, com Piero e Eva, almocei em 

Sônia. Eva pagou o almoço da delegação do Congresso 
(mais de 20 pessoas): € 320,00. Achei razoável o preço. 

Como o Advogado Cármine disse que o documento 
está à disposição e podemos pegá-lo quando quisermos. Eva 
achou conveniente passar lá amanhã, a caminho de Nápoles. 

Às 19h30min, terminei a leitura de A Invenção do Povo 
Judeu, de Shlomo Sand, 574 páginas. Livro de fôlego. 

Às 21, pizza, com Eva, José e Maria, jornalistas da TV 
Molise, na parte histórica de Isérnia, Via Marcelli, estupenda 
construção, adaptada, com muito bom gosto, para aquele 
negócio gastronômico. 

 
26.10. Sabendo que Frei Romano gosta de futebol, 

amigos de Capriati levaram-no a ver a partida de SSC 
Napoli, 2 X Udinese, 0, no Estádio São Paulo, 40 mil 
espectadores. Preço: 35,00 €. Claro, encontrando-se em 
Nápoles, não se poderia passar sem uma pizza no papo... 
Reclinei-me ao travesseiro às 02h. 

 
27.10. Depois das 15h, segui, com Maria Teresa, para a 

casa da avó, de 85 anos, adepta de nossa receita, com a qual 
combate seu câncer e pretende livrar-se de diabetes. 

Às 19h, com Cármine Vacca, visita ao advogado. 
Depois, no alto do monte mais elevado de Isérnia, jantar, 
com 10 pessoas, para comemorar o 63º aniversário de Piero 
Canas, bem como minha despedida oficial da Itália, jantar 
particularmente agradável. 

 
28.10. O costumeiro processo de arrumar as malas, no 

que me considero guapo. 
Dirigi-me ao escritório de Deca Aloe Arborescens Frei 

Romano Zago. Giovanna me presenteou com calendário 
pessoal incrível, pijama. Sempre aqueles pensierini. 
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Com Cármine, Luciana e Marcella (filha desta), às 13h, 
parti de Isérnia. No Bar Restaurante Pégaso, almoço. A 
viagem até o Seccy Hotel, 4 estrelas, com apenas uma parada 
no Autogrill, ao lado de San Cesareo, transcorreu tranquila, 
já que Cármine, exímio motorista, conhece bem o caminho. 
Meus companheiros de viagem decidiram empreender logo a 
estrada de regresso, uma vez que temiam as codas. Despedida 
sentida. De despedida em despedida, matam o velho!... 

  
29.10. Embarque no Fiumicino às 06h15min, rumo a 

Lisboa. Previsão de chegada às 08h15min. E assim 
aconteceu.  

Em Lisboa, já com uma hora de atraso em relação a 
Roma, a aeronave – A330 – que deveria levantar vôo às 10h, 
somente alcançou os ares às 11h. 

Vôo tranquilo. Turbulências? Na travessia do 
Equador, como sobre Minas, São Paulo e Paraná. Cheguei 
no Salgado Filho às 19 horas. Recebem-me Frei Romano 
Dellazari e Ângela. Em casa, Frei Eugênio ligava o fogão 
para a costelinha de porco. 

 
30.10. Desfazer as malas. Exposição dos livros, maior 

volume da mala. Distribuição de lembrancinhas e 
guloseimas. 

 
31.10. Mal protegido, achando que não haveria efeitos 

do fuso horário, constato leve corisa, logo contornada. 
 
04.11. Na Evangraf apresentei o calendário Frei Romano 

Zago, OFM. Prontificaram-se a reproduzi-lo quantas vezes 
quisesse. 

 
03.12. Encontro com Irmã Maria Francisca, das Irmãs 

Clarissas. Encarregou-se de traduzir do italiano para o 
português A Dimensão Contemplativa de Nossa Forma de Vida, 
de Irmã Maria Madalena Terzoni, OSC. 
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18.12. Às 17h, terminei a tradução de A Dimensão 

Contemplativa de Nossa Forma de Vida. Entreguei o trabalho. 
 
28.12. SEDEX me avisa que pacote de Isérnia chegou 

em Porto Alegre. Fará a entrega amanhã, sem falta. 
Obrigado. 

 
 

- 2012 - 
 
23.01. Dr. Honório Jamaguchi propõe trazer a Deca 

ao Brasil. Imagino que Eva haveria de vibrar. 
À tarde, meti-me a ler Roraima Entre Profecia e Martírio, 

de Aldo Mongiano. 
 
24.01. Recebemos, como hóspedes, quatro frades que 

participarão do Fórum Social Mundial. 
 
27.01 Como terminara a leitura do livro de Aldo 

Mongiano, iniciei Il Libro che Nessun Papa Ti Farebbe Mai 
Leggere, de Tim C. Leedon e Maryjane Churchviller, 326 
páginas, livro deprimente. Reputa a Igreja de Roma como a 
mais criminosa das religiões, sendo os papas os maiores 
responsáveis pelos crimes e pecados. 

 
01.02. Às 09h20min, iniciei a leitura de Encontre Deus 

na Cabana, de Randal Rauser, 172 páginas, tentativa de 
explicar os problemas que Cabana levanta. É válido. 

 
09.02. Ficou decidido que instalar-se-ão telefones para 

todos os quartos, inclusive, nos de hóspede. Eu ficarei com 
meus dois números, 3246.7177 e 3322.6697. Que beleza! 
Chegou a rapaziada para instalar a tubulação: barulho. 
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01.03. Eva ocupa-se e preocupa-se com a firma de Mr. 
Waid. Finalmente encomendou alguns barris... 

 
30.03. À tardinha, chega, em definitivo, Dom Frei Irineu 

Sílvio Wilges, OFM, como habitante desta casa. 
 
02.04. Eva viaja em peregrinação à Terra Santa. 

Certamente se encontrará com Frei Plácido. 
 
03.04. Li Padre Schio amigo e profeta da terra, organização 

de Fernando Rovela. 
 
12.04. Palestra de duas horas em Belém Novo, às 

20h30min, sobre Terra Santa. 
 
16.04. Eva, feliz com sua viagem à Terra Santa, está 

otimista, já que os 4 barris, enviados por via aérea, chegaram 
aos USA. 

 
17.05. Recebo, da Editora Vozes, a 41ª edição de 

Câncer Tem Cura!  
 
21.05. Ao meio-dia, recebo pacote contendo 4 cópias 

de meu Di Cancro Si Pùo Guarire! 
 
28.05. Eva telefona entusiasmada com delegação 

austríaca. 
 
31.07. Saiu Nós, os Zago, 70 páginas, esboço para futura 

genealogia da família. Paguei R$ 2.140,00. Fiz fotocópias da 
árvore genealógica dos Zago. O trabalho custou R$ 176,55. 
Mandei confeccionar 24 relógios de mesa para comemorar 
meus próximos 80 anos. Paguei R$ 696,00. 

 
08.08. Apostolicus Dominicus et seraphicus Franciscus ipsi 

docuerunt legem tuam, Domine, dizia velha antífona, em canto 
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gregoriano, hoje esquecida pelos jovens, donos de outra 
cultura. Inspirado em tal texto, redigi Apostolicus Dominicus, 
seraphicus Franciscus atque excelsa Virgo Clara benedicant tecum 
Domino para cumprimentar o Cardeal Hummes por seu 
aniversário. 

 
10.08. A Abadessa Maria Francisca está digitando 

minha tradução para que as Irmãs tenham acesso e tirem o 
máximo proveito. 

 
12.08. Missa em ação de graças pelos meus 80 anos na 

casa da Melita. Bonita confraternização! Distribuí Nós, os 
Zago, a enorme árvore genealógica e o relógio de mesa a cada 
irmão presente. 

 
17.08. Soube que o almoço, com carne de porco, 

galeto, cerveja, salada, sobremesa, para 25 pessoas, custou-
me a bagatela de R$ 500,00. Ficamos quites. 

 
23.08. Frei Plínio emprestou-me (vai e volta!) O Amor 

nos Tempos da Cólera, de Gabriel Garcia Márquez, prêmio 
Nobel de Literatura, 430 páginas. 

 
05.09. Das 14 às 16h, palestra sobre babosa na Morada 

do Vale 1 - Gravataí, RS. 
 
06.09. À tarde, busquei a 2ª via da Identidade e o novo 

passaporte, válido até 2017. 
 
16.09. Desde minha estadia de cinco anos em Israel, 

acompanho de perto os acontecimentos naquele Oriente 
Médio. Ao anoitecer deste domingo tem início o ano 5773 
do calendário judaico. 

 
17.09. Iniciei a leitura de Auto-Hemoterapia, de Ida 

Zaslavsky, método de cura sem efeitos colaterais negativos. 
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Sendo econômico e eficiente, está proibido pelo Ministério 
da Saúde e pela sua subsidiária ANVISA. 

 
09.10. Dia de confraternização e estudo para todos os 

confrades da Província, ocasião em que se comemoram os 
jubilares! Neste ano tocou a mim celebrar os 60 anos de vida 
religiosa. 

 
31.10. Inicio a leitura de O Gaúcho Martín Fierro, de 

José Hermández, edição bilingue, de XIII cantos. 
 
06.11. Recebi Evangelho da Criança, de Frei Raul Ribeiro 

de Mello, livro com ilustrações em Marchetaria e 
comentários, 106 páginas. Aparentemente ingênuo, em sua 
linguagem infantil, sobretudo pela eloquência das gravuras, 
torna-o profundo, também porque enriquecido com 
abundante fundamentação bíblica. 

 
12.11. Frei Romano Dellazari presenteou-me com O 

Amor às Letras e o Desejo de Deus, de Jean Leclerq, um poço de 
sabedoria da História da Teologia. 

 
14.11. Recebo Babosa, da coleção Farmácia da Natureza, 

umas 50 páginas sobre a planta. Abstraindo de algumas 
observações falsas, a matéria é boa. A receita, com minha 
foto, apresenta falhas. 

 
26.11. Na secretaria da catedral, recebi, de presente, 

Catedral Metropolitana de Porto Alegre – Guia histórico-artístico, de 
Dom Antônio do Carmo Cheuiche, OCD, obra de fôlego e 
completa de quem entende do assunto. 

 
04.12. Comunicaram-me que faço parte do Discretório 

desta comunidade, ao lado de Frei Romano Dellazari, Frei 
Pedro Tarelli, Frei João Luís Roshler e Frei Lino 
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Hochscheidt. O mandato começa a valer a 1º de janeiro de 
2013. 

 

- 2013 - 
 
Neste ano de 2013 completam-se 25 anos de 

atividades com a receita da babosa – aloe arborescens – 
receita hoje conhecida nos cinco continentes. 

Para não deixar passar 2013 em brancas nuvens, penso 
que, por questão de justiça, devo registrar fatos importantes: 

1º. De 19 a 21.04, a realização do 1º Congresso 
Italiano sobre Aloe Arborescens, em Isérnia, sob os 
auspícios da Universidade Federico II, de Nápoles, e da 
Universidade do Molise. 

2º. A partir da metade do ano, acompanhamento de 
perto, de câncer de pâncreas em Frei Gregório Wolfkamp, 
OFM, 83 anos, com sensíveis sinais de controle do mal, a 
caminho da cura. 

Pelos 25 anos de atividades com a receita no mundo e 
pelo bem que ela realizou, louvemos o Senhor! 
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CONCLUSÃO 
 
O leitor, pacientemente, acompanhou nossos passos 

até 2013, fruto desta caminhada pelo Brasil e Exterior. Passo 
tal histórico às suas mãos.  

O livro retrata a trajetória dessa alternativa barata, fácil 
e eficaz que é a receita de babosa, mel e destilado. Use-a e 
viva mais feliz. Ingerindo a receita, você estará buscando 
melhor qualidade de vida, sonho de toda pessoa de bom 
senso, já que todos queremos ter saúde, numa palavra, viver 
bem. 
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