
Fiel catequista, 
Olá! 
Há 100 anos que um bem-aventurado está entre nós: o imperador Carlos. Como ele e com ele, 

lançamo-nos na aventura de nos encontramos com Jesus Cristo. Num dos encontros de cada 
catecismo, apresentamos o exemplo e testemunho daquele «amigo de Deus». 

(I) Introdução  
– Aprofundamento do tema – 
Carlos nasceu num sábado (dia dedicado a Maria, Mãe de Jesus), 17 de agosto de 1887, no 

castelo de Persenbeug, perto do rio Danúbio, na Áustria. Era filho de Otão e de Maria Josefa, que o 
educaria na fé. Deu provas de caridade e bondade, mansidão, humildade, fortaleza e elevação, 
enquanto jovem, militar ou exilado na Madeira.  

Foi batizado a 19 de agosto de 1887 com o nome de Carlos Francisco José Luís Humberto 
Jorge Maria! Passou a infância entre o castelo, a montanha e várias regiões aonde seu pai, como 
militar, o levava. Em casa, aprendia a escrever em Inglês (não em Alemão, língua falada na Áustria). 
Aos 7 anos, começou a ser educado por um capitão. Levantava-se às seis horas da manhã, tomava 
banho de água fria, todo o ano, estudava de manhã à noite. 

Confessou-se (em 1896!), comungou pela primeira vez, aos 12 anos (!), idade em que já vivia 
num colégio de monges de São Bento, onde, por amizade, o chamavam «arqui-Carlos». Aprendeu 
Francês, Húngaro, Checo, visitou a Europa, contactando com a sua cultura, economia e gentes, de 
quem fez muitos amigos prà vida. A 8 de setembro de 1900, celebrou a Confirmação. 

O futuro imperador da Áustria e Rei Apostólico da Hungria participava na vida do exército, aos 
18 anos de idade. Aos 19, frequentava Direito, Ciências Políticas e outras disciplinas na Universidade 
de Praga e, pela dolorosa morte do pai (1/11/ 1906), tornou-se o pretendente número 2 ao trono 
austro-húngaro. 

A 21 de outubro de 1911, sábado, celebraram o seu Matrimónio Carlos e Zita de Bourbon-Parma 
(neta de dom Miguel, rei de Portugal). Na véspera, o noivo dizia à noiva: «Agora vamos ajudar-nos 
mutuamente a ir prò Céu. Nas alianças estava escrito a oração «À vossa proteção nos acolhemos, 
Santa Mãe de Deus», em latim. A seguir peregrinaram ao santuário de Mariazell, dedicado a Maria, 
Grande Mãe da Áustria. 

Quando o pretendente ao trono austro-húngaro foi assassinado por um estudante em Sarajevo, 
causando a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), Carlos tornava-se, aos 27 anos, o primeiro na linha 
de sucessão... e na frente de batalha. Aqui, era amigo dos soldados, participava na Missa, na 
Comunhão, na dor das feridas e da morte dos companheiros, da separação e do luto das suas 
famílias. Queria poupar vidas, socorrer feridos e prisioneiros.   

Entretanto, o imperador Francisco José morreu de pneumonia, aos 86 anos. Com 29, tornava-se 
imperador Carlos; e imperatriz, Zita, aos 24. Começou o reinado dizendo: «Quero fazer tudo pra 
acabar, no mais breve tempo possível, os horrores e sacrifícios da guerra, pra conceder aos meus 
povos as bênçãos da paz». Mas não teve apoio. Implantada a república a 11 de novembro de 1918, 
teve de padecer, com a família, fome, frio, doença e isolamento, e de abandonar o país... «como 
imperador e não como ladrão», segundo as palavras da imperatriz. Duas mil pessoas se despediam 
em lágrimas. De facto, estando na Suíça, o monarca voltou a recusar a proposta de reinar se 
aceitasse leis anticristãs: «Aquilo que recebi de Deus não o posso aceitar das mãos do demónio».  

Após a Revolução Francesa (1789-1799), a Maçonaria, uma sociedade mais ou menos secreta, 
deu origem a um ramo irregular, que procurava impor à sociedade ideais contrários à Monarquia e ao 
Catolicismo (http://sites.ecclesia.pt/catolicopedia/). Por Carlos não ceder à maçonaria, esta acabou 
com todas as tentativas de regresso de Carlos ao trono da Áustria e Hungria. Daqui, Carlos e Zita 



foram exilados, a 31 de outubro de 1921, rio Danúbio abaixo... até que lhes anunciaram o seu destino 
final: a Madeira.  

Escapados à fúria das ondas, a 19 de novembro seguinte, o casal imperial avistava as torres da 
igreja de Nossa Senhora do Monte. Era esperada, no porto do Funchal, pelo senhor padre António 
Homem de Gouveia, a pedido do papa Bento XV ao senhor bispo António Manuel Pereira Ribeiro. 
Este acedeu a um pedido especial do imperador: ter numa «capela» de sua casa o Santíssimo 
Sacramento, «visita» que não trocava por nenhuma outra.  

O Natal daquele ano não seria ainda «a festa» prò casal imperial; faltavam-lhe os filhos... e o 
dinheiro, pois os Estados que tinha chefiado (Checoslováquia, Jugoslávia e Roménia) nada pagavam 
do que tinham prometido à família real. Os madeirenses tiravam o chapéu à passagem de Carlos e 
Zita prà Missa, alegres, simples, pobres com os pobres. 

Aos 6 anos, adoeceu um dos filhos do imperador e da imperatriz, todos ainda na Suíça, à guarda 
de familiares. Zita só foi autorizada a ir à Suíça, permanecer na clínica onde Roberto estava internado 
e ali abraçar os restantes filhos! Estes, incluída uma menina de 10 meses, acabariam por se juntar no 
regresso da imperatriz à Madeira, a 2/2/1921. Era Festa das Candeias! 

No Funchal, os Habsburg tiveram de trocar a Vila Vitória, na Estrada Monumental, pela Quinta 
do Monte, emprestada pela família Rocha Machado, sem alimentação adequada, aquecimento, 
eletricidade nem espaço. Mas reservaram um salão pra capela! A imperatriz esperava um filho em 
maio e não havia meios. De lágrimas nos olhos, filhos nos braços, cabelos grisalhos e face pálida, o 
imperador viu sumirem-se as últimas joias com o banqueiro que as guardava na Suíça. Vivia da 
caridade alheia, mas não se queixava: «Estou muito grato a Deus por tudo quanto me manda». Ainda 
colocava alguém junto à porta pra atender os pobres. Preocupado, dedicava-se aos filhos, felizes pela 
companhia do pai, que, até nas longas caminhadas, lhes ensina os deveres pra com Deus e a própria 
família. 
O «nosso» Carlos adoeceu e morreu de pneumonia... e do atraso em descobrir os antibióticos e 
chamar o médico, caro pra quem tudo tinha perdido. Era meio-dia de Sábado Santo, 1 de abril de 
1922. A cidade parou pra velar o corpo do imperador, que o povo já considerava santo. 
  



– Os Objetivos, as Observações Pedagógicas, os Materiais, inclusive Músicas são indicados pràs 
10 catequeses citadas nos respetivos guias da nossa Catequese da Infância e Adolescência, salvo 
outra indicação abaixo. Exemplificam-se, com a devida vénia, youtube.com/watch?v= 8WQCf1PwvIY 
e O santo rei: A história do beato Carlos da Áustria, a usar no (II) Desenvolvimento da Catequese 
(na Experiência Humana ou na Expressão de Fé, conforme o caso). 

   
Teodoro de FARIA — Beato Carlos da Áustria: os Habsburg na Madeira. Funchal: DRAC, 2011.  
Fátima Maria Mendonça Teixeira Lucas GOMES — O beato: imperador Carlos de Áustria - 1887-1922 
– (Exilado e falecido na ilha da Madeira). Viseu (pag., imp. e acab.): edição de autor, 2004. 

 https://www.youtube.com/watch?v=8WQCf1PwvIY 
João VERGAMOTA; Mercês GIL — O santo rei: A história do beato Carlos da Áustria. Paulus; Lisboa, 

2018):  

https://www.youtube.com/watch?v=8WQCf1PwvIY
https://www.youtube.com/watch?v=8WQCf1PwvIY
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(II) Desenvolvimento da Catequese nos 10 catecismos 
 
1.º ano — Jesus gosta de mim, catequese 13 — «Jesus é amigo de todas as pessoas» — 

Após ver a breve história de Carlos d’Áustria, exprimo o meu compromisso, ao «desenhar o que 
penso fazer pra ser amigo de todos» (no 1.º catecismo, página 57), à maneira daquele beato.  

 

 
 
Carlos visitava os doentes e dedicava-se aos filhos, felizes pela companhia do pai, que lhes 

ensina os deveres pra com Deus e a própria família. 
  



2.º ano — Ensina-nos a rezar, catequese 2 — «Este é o Meu Filho muito amado» — Como 
Carlos, realizo os gestos desenhados (celebração) e preenchendo  as frases «quando rezo... Rezo de 
joelhos... Diante do sacrário, faço a genuflexão... Faço o sinal da cruz» (síntese de fé), (no 2.º 
catecismo, página 13).  

 

 

 
Carlos e sua família ajoelham-se diante de Jesus «escondido» no pão da Eucaristia e durante a 

oração. 
  



3.º ano — Queremos seguir Jesus, catequese 25 — «Celebramos o Dia do Senhor» — Carlos 
ia à Paróquia ao Domingo, pra rezar, receber «Jesus escondido» no «pão vivo», ouvir a Palavra dEle 
e viver em Igreja. Eu também preencho (síntese de fé) e assumo o compromisso de rezar e participar 
na celebração (3.º catecismo, página 105).  

 

 
 
Na sé do Funchal, na capela da Penha de França, na igreja paroquial de Nossa Senhora do 

Monte, Carlos participava na Missa com a família e rezava, sempre. 

  



4.º ano — Tens palavras de vida eterna, catequese 4 — «Os apóstolos ensinam-nos a viver 
em comunhão fraterna» — Como Expressão de Fé alternativa à do 4.º guia (páginas 117 e 118), 
aprendo como o imperador Carlos juntava à oração, ensino dos Apóstolos, fração do Pão a 
Comunhão Fraterna entre os povos (4.º catecismo, página 21).  

 

 
 
Carlos queria poupar vidas, socorrer feridos e prisioneiros, construir a paz entre os povos. 
 

  



5.º ano — Sereis o Meu povo, catequese 15 — «Deus reina sobre o Seu povo» — «Deus atua 
no mundo — e na vida do Seu povo — através de pessoas que Ele escolhe, que Ele chama e que Ele 
envia a cumprir determinada missão» (5.º catecismo, página 67), como o rei da Hungria e imperador 
da Áustria.  

 

 
Carlos considerava que ser rei e imperador não sua propriedade mas «aquilo que recebi de 

Deus». 
  



6.º ano — Creio em Jesus Cristo, catequese 10 — «O “reino de Deus” chegou» — Os países 
«serão governados por Deus, através das ideias, dos sonhos, das tarefas dos seres humanos 
inspirados por Deus e realizados de acordo com o Seu projeto» (6.º catecismo, página 47), como 
tanto procurou tanto procurou Carlos, enquanto chefe de Estado. 

 

 
 

Carlos começou o seu reinado dizendo: «Quero fazer tudo pra acabar, no mais breve tempo possível, 

os horrores e sacrifícios da guerra, pra conceder aos meus povos as bênçãos da paz». 

  



7.º ano — Projeto +, catequese 9 — «A liberdade: dom e conquista» — Celebramos, em 
alternativa a Peter Benenson (7.º catecismo, página 56), o monarca austro-húngaro Carlos. 

 

 
 
Coroado imperador numa celebração, em breve teve de abandonar o próprio país, mas «como 

imperador e não como ladrão», pois recusou sempre a proposta de reinar se aceitasse leis anticristãs. 
  



8.º ano — Somos +, catequese 10 — «Dá-te e viverás» — Celebramos, em alternativa a Santa 
Isabel de Portugal (8.º catecismo, página 62), outro membro da realeza: Carlos (Persenbeug, Áustria, 
1887 † 1912, Nossa Senhora do Monte, Portugal). 

 

 
Nascido no Castelo de Persenbeug... 
 

 
... o imperador morreu na Quinta do Monte.   



9.º ano — O desafio de viver, catequese 10 — «Viver (n)o amor» — Celebramos Carlos e Zita, 
«que viveram fielmente o seu amor e a sua entrega, tantas vezes com sacrifício e valentia» (9.º 
catecismo, página 68) no Matrimónio e na família.  

 

 
Na véspera do Matrimónio, Carlos dizia à noiva: «Agora vamos ajudar-nos mutuamente a ir prò 

Céu. 
  



10.º ano — A alegria de crer, catequese 14 — «Ordem e Matrimónio» — Celebramos estas 
vocações, com uma oração alternativa à oração de Santo Agostinho (Sobre a Trindade... 10.º 
catecismo, página 86):  

 Cónego Homem de Gouveia, presente na 
vida e na morte de Carlos. 
Ó Beato Imperador Carlos, 
que aceitastes a difícil tarefa e todos os árduos desafios 
que Deus colocou em Vossa vida; 
em todos os Vossos pensamentos, 
em todas as decisões, 
em todas as vossas ações 
sempre confiastes na Santíssima Trindade. 
Nós Vos suplicamos: intercedei por nós 
junto ao Senhor nosso Deus 
para que nos conceda fé e coragem, 
para que, também nas situações mais difíceis 
desta nossa vida terrena, 
não nos deixe esmorecer, 
mas sigamos com fé o caminho de Cristo. 
Implorai por nós a graça 
para que o nosso coração 
seja forjado a exemplo do Coração de Jesus.  
Assisti-nos para que possamos dedicar-nos 
com ânimo e compaixão aos pobres e necessitados, 
para que possamos lutar com coragem pela paz, 
em nós mesmos e no mundo, 
e para que, em qualquer situação, 
possamos repor, cheios de esperança, 
toda a nossa vida nas mãos de Deus, 
como Vós fizestes, por meio de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Amen.        (Arquidiocese de Viena, 18mai 2004). 

Catequese com adolescentes «Say yes» (Aprender a dizer sim) — Como nas celebrações 
de cada ano (do 7.º ao 10.º) e noutras ocasiões, aquela catequese (preparatória da Jornada Mundial 
da Juventude de Lisboa) recorre aos catecismos da Catequese da Adolescência acima referidos. 

 



O Secretariado Diocesano da Educação Cristã, do Funchal 


