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APRESENTAÇÃO

Colligite fragmenta, ne pereant. Parece inspirada nesta
recomendação evangélica a solicitude da Livraria AGIR
Editora em jazer figurar na série das obras completas do
P. L eonel F ranca dois volumes de Alocuções e Artigos. De
outra sorte, fàcilmente pereceríam para a posteridade os
trabalhos agora reunidos em livro. Das alocuções, muitas
nem sequer tinham sido publicadas em jornais ou revistas.
Mesmo o que fôra recolhido nas colunas de publicações perió
dicas, dificilmente podería ser consultado pelos estudiosos.
Sem falar na vida efêmera do número de um jornal e da
impossibilidade prática para muitos de recorrer às coleções
dos diários,'os próprios trabalhos confiados a revistas fica
riam dispersos e de acesso nada cômodo. O que estava assim
fragmentado, terá, daqui por diante, a: existência prolongada
gtravés dos dois tomos ora. entregues ao público. Colligite
fragmenta, ne pereant.
Do valor do material acumulado, já é garantia mais que
suficiente o nome do autor. Um simples exame dos títulos
mostra o interêsse das questões expostas . Sob uma primeira
rubrica lemos “Cristianismo e Democracia” . É de supor que
o P. F ranca tencionava escrever uma obra sobre o tema,
leit-m otiv de suas ^últimas élucubrações. Incluímos neste
tópico um trabalho bastante desenvolvido sôbre relações
entre a Igreja e o Estado: será particularmente orientador.
As “ alocuções universitárias” sintetizam a história dos
primeiros anos da Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Mas ao lado de referências ocasionais figuram reflexões de
valor perene sôbre problemas profundamente humanos.
“Alguns aspectos da Igreja” . A Sociedade instituída por
Cristo foi uma constante no pensamento do P. F ranca .
Várias questões a ela referentes são aqui desenvolvidas.
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O católico Jalou-nos da Igreja. O jesuíta dá seu teste
munho sôbre a Companhia de Jesus. O patriota estuda
a civilização brasileira.
O segundo tomo começa por trabalhos filosóficos, setor
a que-consagrou boa parte de sua vida.
A seguir, o perfil de vultos eminentes, quase todos de seu
convívio pessoal.
Depois, os trabalhos em defesa da família cristã, causa
que lhe era tão cara.
Sob o títu lo de “ Temas diversos” reunimos o que não se
enquadrava nas seções anteriores
Cumpre notar que de uma ou outra aloçução não nos
foi possível obter upia reconstrução tota l. Muito embora o
P. F ranca não costumasse falar em público sem escrever
inteiramente o que ia dizer, uma ou outra vez encontramos
algum período apenas iniciado. Nem sempre nos foi possível
localizar as citações que levava em fichas à parte para as
conferências. Preferimos assim mesmo transcrever o que nos
foi dado encontrar.
.
A publicação destes volumes não teria sido possível sem
a côláboração do Sr. Francisco Brás Pereira Gomes. Possuidor
de uma bela cultura, dotado de um grande sentido de dedica
ção, foi por mais de 10 anos o secretário fiel do P. F ranca .
Parece privilégio seu o segredo de interpretar os autênticos
hieróglifos que eram por vêzes os manuscritos do P. F ranca . ..
Recorremos a sete dactilógrafos diferentes e nenhum foi ca
paz dè copiá-los. Sem a contribuição de Francisco Brás Perei
ra Gomes não teriam sido publicadas muitas das páginas do
P. L eo ne l . Era de justiça inscrever neste pórtico o nome de
tão eficiente e abnegado cooperador:
Estamos certos de que Alocuções e Artigos ajudarão a
prolongar a influência salutar daquele cflie foi durante tantos
anos o Padre Espiritual da Inteligência Brasileira.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1954.
P. Francisco Leme Lopes, S. J.‘
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RELAÇÕES ENTRE À IGREJA E O ESTADO
■' *
* INTRODUÇÃO
I — Importância do problema.
a)
Importância histórica. Há 20 séculos que, um em
face da outra, se encontram o Estado e a Igreja no cenário
da nossa civilização ocidental. As relações entre a sociedade
civil e a religiosa variaram de época para época mas do seu
*
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IN T R O D U Ç Ã O — Importância do problema: a) histórica; b). dou
trinaria; c) atual.
Dificuldade do problema: a) intelectual; b) moral.
I PARTE
Os termos do problema
Capitulo I. O Estado.
Natureza do Estado — Fim e funções do Estado — Conseqüências
importantes.
Capitulo n . A Igreja.
Natureza e fim e poderes da Igreja.
Outro método de argumentação.
II PARTE
Soluções do problema
Síntese dos estudos anteriores
Capitulo I — Soluções que eliminam um dos termos da relação.
Cesarismo. Hierocracia.
Capitulo H — Solução que ignora a relação
Liberalismo -— Separação entre a Igreja e o Estado — Exposição —
Critica.
Capítulo III — Solução do problema
.Solução ideal — Soluções de fato toleráveis.
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conhecimento depende a compreensão perfeita da nossa his
tória e das forças profundas que orientaram e explicam os
acontecimentos. Os três primeiros séculos são dominados pelo
Estado que persegue a Igreja; com o edito de Milão (313, a
Igreja conquista a sua liberdade e entra a influir w> Estado;
mais tarde, no império bizantino e também no Ocidente, o
Estado esforça-se por dominar e absorver a Igreja; a grande
luta das investiduras, que domina grande parte da Idade
Média, é uma luta entre os dois poderes, o Sacerdócio e o
Império. A Reforma protestante e o liberalismo modérno
tentam dar ao grande problema novas soluções. Impossível
compreender profundamente a nossa história sem um conhe
cimento exato da grande questão.
b) Importância doutrinária . Na solução do problema
envolvem-se noções jurídicas e teológicas, de importância ca
pital: natureza, finalidade, limites da competência do Estado;
natureza, finalidade, limites da competência da Igreja; pon
tos de contato e interferência da jurisdição dos dois poderes.
Pode haver problema de maior interêsse ou de maior relêvo,
jurídica e sociologicamente, do que encontrar a fórmula de
coexistência da sociedade espiritual e da sociedade civil que,
sem provocar conflitos na. consciência religiosa dos indivíduos
nem semear germes de discórdia na paz social, assegure a
harmonia e o equilíbrio integral da vida humana? G. R enard : “U intérêt juridique exçeptionnel qui s’attache au
problème des rélations de VEglise ét de VEtat tient à ce qu’il
engage toute la théorie de la souveraineté” . (D. G. c. 27
(1932), p. 707.)
c) Importância dè atualidade singular. Ainda que
sempre na ordem do dia, o problema dã síntese dos poderes
apresenta, em nossos dias, uma atualidade singularmente

%
Capitulo IV — Soluções contemporâneas. O regime concordatário.
§ 1 — Noções gerais sôdre as concordatas.
§ 2 — As concordatas contemporâneas.
Conclusão.
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empolgante. O mundo está em vésperas de uma reconstru
ção social e política de amplitude talvez inaudita na história
da humanidade. Queremos todos que a “nova ordem” repou
se em fundamentos de justiça e de liberdade, capazes dé lhe
assegurar uma paz estável. Daí uma dupla necessidade: a de
respeitar os direitos1religiosos da consciência e o de permitir
a livre influência dos fatores espirituais sem òs quais nenhu
ma reconstrução social será viável. Harmonia na. colaboração
ou caos na anarquia.
II — Dificuldade do problema.
a) É um problema de relação e dificilmente se encon
trarão, no domínio do pensamento, problemas mais difíceis
que a determinação exata de uma relação. A fim de deter
miná-la com acêrto importa conceituar rigorosamente cada
um dos seus têrmos, para definir-lhe a natureza própria e,
em seguida, apanhar com precisão êste néscio qvid, êste esse
ad — estai1para, que refere um têrmo a outro e no qual con
siste essencialmente a relação. Qualquer deslize ou descuido
na delicadeza dêsse trabalho intelectual pode eliminar um
dos têrmos em presença, absorver um no outro e falsear-lhe
a reciprocidade da referência fundamental. A história da filo
sofia está juncada de sistemas falsos originados do estudo
defeituoso de uma relação. Das relações mal definidas
entre o ser necessário e os sêres •contingentes nasceram o
panteísmo e o materialismo; o conhecimento intelectual e o
sensitivo — o idealismo e o sensualismo; a soberania e a liber
dade — o totalitarismo e a anarquia.
b) A dificuldade intelectual, intrínseca, agrava-se aqui
com as dificuldades morais criadas pela violência das paixões
em jôgo: a ambição do mando, a aspiração ao primado ou
exclusivismo de um poderio ilimitado. Historicamente, o pro
blema das relações entre a Igreja e o Estado foi muitas vêzes
discutido numa atmosfera tensa de conflitos e suscetibilidades. Os legistas de Filipe o Belo e de Luís da Baviera; as rei
vindicações de Jaime I da Inglaterra etc. etc. As opiniões
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então propostas e defendidas não visavam espelhar a verdade
objetiva mas servir um interêsse político do momento.
Ordem a* seguir.
Estudaremos brevemente:
I

Parte — Os têrmos do problema: o Estado; a Igreja:

I I Parte — Soluções do problema:
1.

° ) Cesarismo e hierocracia.

2.

°) A separação:

3.

° ) Solução ideal e soluções toleráveis.

4.

°) As tendências contemporâneas. Con
cordatas.

Os termos do problema

Capítulo I

O Estado
'■
: \
I
Natureza. Estado designava inicialmente a condi
ção mais ou menos permanente de uma pessoa: estado civil;
. çstado servil; passou a significar mais tarde uma classe so
cial,,: terceiro estado; os três estados (nobreza,,clero é povo),
reunião dos estados gerais. Mais recentemente entrou o têrmo a significar o que antigamente se dizia respublica, regmim,
Reich . Mesmo nesta acepção, mais ampla, a palavra Estado
nem sempre tem a mesma compreensão . Às vêzes identifica-se
• com país, nação, sociedade civil perfeita, unidade política.
Outras, restringe-se à estrutura jurídica dé uma sociedade
civil autônoma (sinônimo de govêrno). É o conjunto de
órgãos através dos quais se exerce a soberania: órgãos legis
lativos, judiciários, executivo-administrativos.
A noção de Estado é essencialmente jurídica e política;
relaciona-se com o direito e a soberania. A nação é uma uni
dade cultural, Cuja alma é a consciência de destinos comuns
a. realizarem-se na história. A nação possui em germe uma
tendência ínsita a plasmar-se em organismo político inde
pendente; a nação “personaliza-se tornando-se Estado” (D elos ) . Os Estados, nascem e desaparecem com mais facilidade
que a nação, ligada intimamente a fatores históricos de evo
lução mais lenta e mais subtraída ao arbítrio do homem.
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I I — Fim e funções do Estado.
A. O fim do Estado é promover a felicidade temporal, o
bem comum dos cidadãos como um tâdo, como membros de
famílias, como membros de classes sociais. Como um todo,
isto é, o bem comum aos cidadãos sob a sua jurisdição. Defe.sa contra a invasão do território, defesa da propriedade, da
vida. A integridade da fa m ília e ã prosperidade da classe
condiciona o bem-estar da .sociedade còmo um todo . O bem
individual não é visado diretamente e imediatamente pelo
Estado, mas mediatamente através do bem geral e supletivamente, quando os grupos sociais — família e classe — não
se acham em condições de preencher as suas finalidades pró
prias .
V Esta finalidade do Estado deriva das próprias razões naturdis que levam o homem à vida social: a benevolência recí
proca e a indigência dos indivíduos e famílias na realização»
do progresso e aperfeiçoamento humano. Por que nos reuni
mos nestas associações mais amplas, senão para atingirmos
um bonum cómmune, uma felicidade temporal que não nos
podem assegurar nem o isolamento individual, nem os grupos
sociais menores? O Estado é o têipno natural da sociabilidade
humana.
B. Pràticamente èsta finalidade — felicidade temporal
compreende dois elementos: a paz e a prosperidade; a tu
tela jurídica, a assistência pública.
a)
Paz —- tranqüilidade da ordem jurídica — O Esta
do deve defender e proteger todos os direitos naturais (direito
à existência, à propriedade, à dignidade, à segurança moral
e espiritual, às liberdades essenciais). “ Êstes direitos devem
ser defendidos pelo Estado não só enquanto exercidos pelo
indivíduo, mas também enquanto envolvidos como objetivos
racionais de associações. Por isto a família e a Igreja e todas
as sociedades particulares legítimas têm justa exigência à
proteção do Estado no prosseguimento dos próprios fins”
(R y a n , 131).
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: Daí também a função do Estado de definir e determinar

;. os direitos quando não suficientemente determinados pela lei
í 'natural.
físilTr/.r-Áté .que ponto? Critério: O Estado não deve levar a provM téçao dós direitos individuais além dos limites nos quais a
sua interferência provocaria maior mal qúe bem.
Prosperidade -r- ou abundância racional dos meios
indispensáveis ao aperfeiçoamento físico, intelectual e. moral
K ..;do homem.
, Na realização desta dupla finalidade do Estado, há algúíirf-jínas funções primárias ou essenciais, outras secundárias e
■l, ', facultativas.
" >
a) AsJprimárias derivam da própria natureza ou esseh;f. cia do Estado e encontram-se e)m todo o Estado digno dêste
i
nome:
funções militares — defesa do território contra agressão
itfeftí ' ;.- estrangeira, manutenção da ordem interna;
^yftinções civis — legislação que define e regula os direitos
|§f:
individuais — contratos, comércio etc.;
funções financeiras — tributação que recolhe os recursos
J necessários à vida do govêrno.
'
b) As secundárias ou facultativas destinam-se a aumen||;4/ tav/a prosperidade comum; variam com os diferentes Estados,
m i épocas, fases da evolução; são sugeridas pela prudência polí||« tica e pela experiência; podem ser preenchidas por instituições particulares — obras públicas (vias de comunicação,
f>- telégrafos, correios, portos, energia elétrica) — educação püfí blica (museus, galerias, bibliotecas, escolas etc.) — caridade
í; e assistência social (asilos, hospitais, seguros, pensões etc.) —
regulamentação industrial (contratos, relações entre empre!: gados e empregadores, condições de trabalho) — saúde
pública (quarentenas, vacinas, inspeção, lutas contra epide
mias etc.) — segurança moral (jôgo, teatro, publicações, ci
nemas) .
O Liberalismo individualista reduzia a função do Estado
à proteção dos direitos individuais à vida e à propriedade —
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Estado-polícia. Concepção inadequada. Os homens associamse para realizar a sua perfectibilidade humana. A esta exi
gência natural deve corresponder a sociedade civil e a sua
organização jurídica.
Magnlficamente Súarez: “ O objeto da legislação civil é
o bem-estar natural da comunidade e dos seus membros indi”
's a fim de que possam viver em paz e justiça com a
ncia dos bens necessários~à conservação e confôrto físias condições morais requeridas para o bem-estar parti
cular e a prosperidade pública” . (De legibus, L. III, c. 11,
sec. 7.)
I I I — Consequências. Donde se infere:
a), que o Estado é para o homem, não o homem para o
Estado. O Estado não é um fim absoluto mias um meio do
homem realizar o seu destino. O homem é umá pessoa; a
pessoa tem um destino, seu, próprio eterno; associa-se aos
seus semelhantes para realizar melhor a finalidade dê suá
natureza.
“ Non enim ob hatic causam, gehuit natura societatem,
ut ipsam homo sequeretur tamquam finem, sed ut in ea et
per eam, adjumenta ad perfectionem sui reperiret” . L eão
X III, Sapientiae christianae.
Esta é uma conquista do cristianismo: a afirmação níti
da da dignidade da pessoa.
No paganismo antigo o Estado era um absoluto; o ho
mem, um meio, um instrumento. Prática è doutrina (P la 

S

tão)

.

f

Nos tempos modernos, co(m o paganismo, ressurge o
totalitarismo; o .Estado, a Nação, a Classe ou a Raça elevam-se
à categoria de absolutos.
Dir-se-á: a parte é para o todo; o órgão para o organismo,
como a fôlha para a árvore, a pedra para o edifício. Sim;
quando parte e todo são homogêneos; não; quando hetero
gêneos. O homem temporal deve sacrificar até a sua* vida
para a sociedade civil, mas o destino total do homem é da
ordem dos valores eternos; a sociedade passa, o homem fica.
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pedra e folhas não têm um valor em si, mas no edifício ê na
árvore. O homem não.
Só o cristianismo, com a sua noção clara da natureza e
dos destinos do homem, é capaz, na coerência da doutrina e
na realidade da vida, de defender a autonomia, a dignidade
e a liberdade do homem. Reddite quae sunt Caesaris, Caesari;
qúae sunt Dei, Deo. O sangue cristão é, há 20 séculos, o preço
por que se comprou e se defende a dignidade intângívèl da
pessoa humana — o martírio.
b)
que o Estado não é a fonte primeira do direito. Ló
gica e cronologicamente o indivíduo e a família são anteriores
ao Estado. Na sua própria natureza e dignidade de pessoa
tem ò homem a raiz de direitos inalienáveis e imprescritíveis.
A missão do Estado é defender êstes direitos. “ Na sociedade
política não busca o homem opressão mas proteção aos seus
direitos naturais, à sua liberdade natural e ao exercício legíti
mo dêles” . (P esch, Nationaloekonomie, I, n.° 76.)
Os ,que asseveram a doutrina oposta, além de aniquilar
a dignidade do homem, envòlvem-se em contradições inextricáveis e desconhecem a especificidade da ordem jurídica.
1.
°) A autoridade do Estado não se concebe senão apoia
do em um princípio jurídico anterior; do contrário identificá-se com a nação ou fôrça física.
2.
° ) O contrato social, pelo qual, no dizer dêlès, se cons
titui o Estado intérprete do direito, não tem fôrça se não se
pressupuser como norma geral o princípio jurídico: pacta
sunt servanda.
3.
°) A teoria diviniza o Estado, e tôdas as ordens de
quem manda, ainda tirânicas, seriam justas, quidquid prinçipi
placuit, legis habet vigorem.
Também esta doutrina salvadora da liberdade e da dig
nidade humana é uma conquista do cristianismo. A sua in
fluência logrou introduzi-la no patrimônio da civilização
cristã.
l.°) Tôdas as constituições modernas consagram uma
de suas partes essenciais — a que chama parte dogmática —
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a uma dfeelaração dos direitos de cidadão. Na Constituição
de Weimar.
2.°) Nos códigos internacionais modernos vai entrando
também, como doutrina pacífica, a defesa inviolável da per
sonalidade humana coin os seus direitos essenciais. Ver a
Declaração dos Direitos Internacionais do homem, pelo Ins
tituto de Direito Internacional — I z a g a , Iglesiã y Estado,
p.-37 ." Ver itnxtèm, págs. 195-200, os antecedentes históricos
da Declaração de 1789; as afirmações doutrinais e realizações
práticas da Idade Média — O Estado deve respeitar a perso
nalidade humana.
Resumindo. O Estado é ■
IP)- uma sociedade natural, exigida pela natureza hu
mana para o seu pleno desenvolvimento. Non ad esse, mas
ad bene esse. Exemplo da solidariedade humana — A roupa
que vestimos; o pão que comemos; o livro que lemos.
2.
°) Por isto uma sociedade necessária; o homem é por
natureza progressivo e perfectível e fora dos quâdros sociais
não pode atingir a sua perfeição.
3.
°) Uma sociedade orgânica, que resulta naturalmente
não da união de indivíduos, mas de grupos sociais desiguais
— família, profissão etc.
4.
°) Uma sociedade completa e perfeita. Completa por
que visa um bem geral — não particular, como uma sociedade
científica, desportiva étc. ■— seu fim é a felicidade temporal.
Perfeita, porque, na sua esfera, é independente e possui todos
os meios para a realização do seu fim. Êste fim é último na
sua ordem. A felicidade temporal não está sujeita a outro
bem no mesmo plano temporal. A saúde, a ciência, os bens
econômicos são coisas boas, mas incompletas, porque se su-'
bordinam como elementos de um sistema de bens mais am
plo . A sociedade que visa um bem último na sua ordem é
naturalmente uma sociedade perfeita.
5.
°) Sociedade a serviço da pessoa humana, destinada
por natureza a favorecer-lhe a plena expansão, tutelando-íhe
os títulos e criando-lhe o ambiente de valores físicos intelec-
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xtyãis e morais* necessários à sua perfeição. Sua. missão é
jjrõmover a felicidade temporal do homem assegurando a paz
e promovendo a prosperidade. D el V ecchio : “ O Estado deve
reconhecer o valor essencial da personalidade e limitar a pró
pria ação onde ela destruiría êste valor, que é um verdadeiroe puro direito fundamental” . (Filosofia dei Derecho, I, pág.
313, cit. por M ièr ; Iglesia y Estado, pág. 36.)
Equilíbrio e beleza da concepção cristã do Estado.
v V O liberalismo reduz o Estado ao papel de gendárme e
entrega a sorte dos indivíduos ao entrechoque das liberdades.
O estatismo ou totalitarismo diviniza o Estado, desco
nhece a dignidade do homem e entrega-o indefeso a tôdas as
arbitrariedades do poder.
A doutrina cristã reconhece ao Estado a sua origem
natural, isto é, divina; aponta-lhe a missão elevada de defen
der e desenvolver a personalidade humana; equilibra a auto
ridade e a liberdade: traçando limites à soberania e defen
dendo direitos invioláveis do indivíduo; realiza a harmonia é
o equilíbrio.

Capítulo I I
A- Igreja,

Inicíâlmente entre os grégpà a palãvra Igreja, designava
assembléia ou* multidão: c<Mvòç0a pèio arauto para delibe
rações cívicas em bppsiçâò àm d& íd^ casuahnentereuuida.
Da reunião dos fiéis inà Igreja!^ijniti^a» passou inais tarde
ò têrmo a designar o templov .:-v r :
.. ■
:V\/\V.Y.
Np cristianismci p r i m ^
o têrmo parã .dCr
; signar a assembléia ou m ultidãg^e ^cristãos: á) às vêzes dê
uixia Cidade oú região partiç.uãárj:'^'; ig re ja .de Çqrintp,! ;.àe;
Jerusalém;, b) outras, a" multidap universal dos cristãos, 0
povo cristão, a sociedade fundada ^porCristo para continuar
a sua obra redentora .' Esta aeepçáoí já sé encontra nos lábios
de Cristo (Mat., 16-18) e frequentemente em São #aulo —
Ecclesia Dei . A aplicação do têrmò áò templo em que he reu
niam os fiéis é tardia.
"
;
A Igreja pode sér considerada na sua natureza integral
pelos olhos iluminados da fé, é examinada apenas como um
ja to histórico pelos que não têm a ventura de ter mais uma
fonte de luz na .vida. Dois centros de perspectivas diferen
tes, abrangendo horizontes diversos. Considérá-la-emos sob
êstes dois aspectos.
..
.
.**
I — A Igreja — Natureza e fim . Nasceu de Cristo.
Abramos o Evangelho para ver a constituição que lhe deu o
seu divino Fundador.
A Igreja é a coniinuadora da missão de Cristo. Sicut
misit me Pater ego m itto vos (João, X X , 21) — Missão de
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m ik e :
v
n
.r v "
■■
•
' isalvar o mundo: vita, veritas et vita . Veni u i vitárn
Ò /ira, portanto, da Igreja:
^ ^ I p r ô x im 0, ^ R santificação dp homeni, o eXçrçíçip da
||^Íistã/ ò aperfeiçoamento -moral. . .
remoto, a. vida eterna, ã fèUcidpde definitiva ; ^
| 0 ide.DeUS:... V
||t^ \:Os m.eiips comuns externes pai|i conseguir êstp fijn
- a profissão de fé
m eou
m:
. o uso visível dos saoravieMós, canais da grpça
':.;è£í
ÇuiQs eSítèrnos de sociabilidade. :Nisi quis renutús fúeriii. ,
unuptféorpus bapti0ii.èuniiis ] :
:
'^ri0 idd02 Óvei;:
|
p
e
c
c
q
t
a
.
V ptrpvrír.in •Vfn. mdá rriJttã ir>pila' nráticà ■dos. oréceitPs

&

,;Para íçphpeguir o seu finrna tPrrãjlCíisto' toyçstiu a,isúa.
'greja; dp-mnja':"tríplice; função^elp:-^

;podêr .de magistério -*• JSurit&doeéie omnes gentes,
^|iat. :28»; 18.) Anunciar e preservaria fé;
|ps:•;:è)v poder de santificação — Ministério sagrado de admi
nistração dos sacramentos que santificam e salvam;
rÀ ; tihripr.d
in ri& rfjn nn/n
n•
vgovêrno
o,Ãvprno ^^ .pélo
Vtàlri hiinl
à Igreja,
e)
poder dep' jurisdição
ou
qual.a
stituição j urídica, dirige os- fiéis ao seu fim . D âiàesi
ktmihi ómiiis potestas (Mat. 28, Í8) — Qüàécünique alligavériItís- . . . erunt ligata in coelo (Matii. 18, 18) . . . Si Eççlèsiam
jwon audierit sit tibi sicut ethnicus et publicãnus. Instituição
doutrinária; instituição santificadora; instituição jurídica;
A evangelização total da humanidade, a iluminação de
‘tôdas as inteligências pela verdade sôbre os nossós destinos,
a submissão ao bem de todos os corações, a direção religiosa
de todos os homens para a felicidade a que Deus os destinou;
eis a missão da Igreja.
èí?

mi
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Para cumpri-lá Cristo assegurou-lhe uma duraçaò igual
.
à da humanidade e a sua assistência infalível e indefectível:
eccè ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consumma- ;
ri
tionemsaeeuli.
/•
' ■.
\ ,
. ■ v
A Igreja tem consciência plena desta missaò é desta pròr
messai E nunca lhe será infiel. Não faltará à obediência a
•
Deus, à-fidelidade ao seu Fundador, a sua própria essência e ‘
razão de ser . Convém ter presente, esta consciência da Igreja
pára compreender as suas atitudes históricas é suas intran
sigências indomáveis.
"v
Com a fundação da sua igreja, a qtiem confiou ó H
cüidado
da orientação religiosá dais almás, Cristo levou a têrmo a
maior revolução na história èspiritúal dá humanidade. As
palavras Rédàife quaé'sunfCaesàris,Càesari, qude swit Dei,
Deo marcam um divisor dé á^uas.
No paganismo os órgãos ^ne $e ocupavam da vida reli
giosa. identificâvaan-se com õ§ órgãos políticos ou dêle depen
diam. César era pontífice. Daí a opressão das consciências,
o particularismo das religiões rednzidas a fenômenos locais
ou regionais: deuses da cidade oü do império, a divihização
dos imperadores (apoteose). Reedições modernas do paganis
mo. “ La Retigiôn et VEtat ne faisaient qn’un; chaque peuple
addrait son dieu, et chaque dieu gouvernait son peuple .. ,
VEtat était une communauté veUgieiise, le roi un pontife, le *
mdgistrat um prêtre, la loi une formule sainte' . . . La libeHé
individuelle était inconnue ... Vhomme était asservi à VEtat
par son âme, par son corps, par ses biens” . ( F ü s t e l p e C o u l a n g e s , La Cité Antique, 1. V, c. III.)
O.
Cristo fundou uma sociedade espiritual, dotando-a das
qualidades indispensáveis à süa missão: infalibilidade doutri
nai, indefectibilidade na existência.
Individualmente, foi a libertação das consciências e a
certeza para as almas de atingir a verdade religiosa e realizar
a plenitude do próprio destino. “Ces droits [da consciência]
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Vantiquité paienne les a proclamés; ses héros en ont térrioignés, son théâtre les a célébrés; Soer ate q bu la cigüe, et So~
phocle a glorifié Antigone. Ú apportdu christiqméme est Vorganisation des droits de la donscienee. par Vètàhlissement
d’unesociétè exterieure, pàrfaite et souveraine cormne VEtat;
rivqte de l’État; LEglise. est, de ce point de vvb,'Wiè armature juridiqúe et politique propre à la jsroteétiçn -des droits
de la consdence póur ceux-là mêmés; qui rtontpasd és âmes
dè héros” :: (G. P e n a m , UEgUse et la souveraineté;-, -D; |G, t.:27
(1932), pág. 710 .)
Sociàlmente, a aproximação de todos os homens, na cck:
munlaão da verdade; os fundamentos eficientes de Uma fra
ternidade humana; a pregação dos princípios que. justificam '
e preparam a igualdade civil; a inííuência sôbré„as relações
internacionais futuras e à constituição da humanidade...
Em síntese, a Igreja.;é
y
v:
f :
á) uma sociedade visível e extémq •— porque constituí
da de hòmens unidos por vínculos sociais visíveis — profissão
externa da mesma fé, recepção dos sacramentos (bátísmó í=
— rito visível de iniciação cristã, sob a obediência das mes
mas, autoridades) . Por isto é chamado nó N. T.: reino, casa,
.família,.rebanho, corpus Christi — ■tudo externo e visível,
tps elementos constitutivos de uma sociedade ■— multidão de
homens, fim próprio, meios proporcionados, vínculo, Ou união
sob a autoridade competente — verificam-se na Igreja.
b) uma sociedade hierárquica ou desigual, composta,
por divina instituição, de. uma parte que ensina e manda e
de outrá que é ensinada e obedece. O, colégio apostólico, con
tinuado pelos bispos — docete, quaecumque álligaveritis; no
colégio apostólico o primado de Pedro continuado nós Papas;
tu es Petrus . . . pasce oves meas.
c) uma sociedade sobrenatural e espiritual, pela sua
origem, pelo seu fim, pelos seus meios,
d) uma sociedade juridicamente perfeita. Sociedade
juridicamente perfeita é a que não é parte de.outra e cujo
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fim não se reduz na mesma ordem ao fim de outra; a que
tem, dentro de si mesma, a,competência da última palavra.
O fim da Igreja é o fim sobrenatural e absolutamente último
do homem; fora da Ordem temporal,, superior a todos os fins
espirituais; fim completo e supremo; nem-parte de üin todo;
nem instrumento ou meio para outro fim.
e)
A Igreja, portanto, é, não só distinta da sociedade
civil — pela origem» fins e meios — mas dela independente
e soberana. Porque:
1 — Uma sociedade que visa um bem sobrenatural e
eterno não pode estar sujeita a uma sociedade natural e tem
poral.
2 — Uma sociedade única e universal (unidade de regi
me) não pode estar sujeita ao Estapo múltiplo e particular.
Igrejas nacionais —- destruição do cristianismo.
3 —^ Uma sociedade perpétua e indefectível não pode
estar súj eita às vicissitudes históricas dos Estados...
4 — Esta é a vontade de Cristo: tu es Petrus — Pasce
agnus meos.
Consciência histórica da Igreja, que desde os seus primórdios resistiu às autoridades do império romano, numa
afirmação gloriosa da liberdade dé sua missão divina.
I I — O outro método de argumentação.
/
Para os que não têm fé e não admitem a autoridade divi
na de Cristo e do Evangelho, a natureza da Igreja, na sua
perfeição jurídica, impõe-se como um jato — histórico, visível,
e manifesto.
1.
É um fato: que existe uma multidão de homens, que.
professam a mesma fé, recebem os mesmos sacramentos, obe
decem aos mesmos pastôres — chamada Igreja; que esta'
Igreja, desde a sua origem, exerceu na sua ordem a autorida-.
de suprema: legislou, ensinou, julgou, disciplinou, puniu —
independentemente da autoridade civil e muitas vêzes contra
ela — concílios, decretais dos S. P., cânones, corpus juris
canonici, codex juris canonici:
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Há 20 séculos a Igreja existe no mando como sociedade
perfeita* suprema autoridade nas coisas divinas — fato his
tórico incontestável.
Êste fato tem um valor jurídico decisivo e peremptório.
Trata-se de uma possé jurídica não só centenária, mas milenária; ora, uma posse jurídica constitui um título de direito .
“ La Chiesa deve considerarsi quale de fatto essa è” . (C alisse,
Diritto ècclesiasiico, pág. 158.)
2. Êste fato com as suas conseqüências jurídicas foi
reconhecido ab immemori por imperadores, príncipes e códi
gos — imperadores romanos Constantino, Justiniano; o direi
to romano que reconhece as leis eclesiásticas; as leis carolíngias, as leis medievais, os códigos modernos que. admitem o
Direito canônico como fonte principal (sobretudo em algu -.
mas matérias) òu como fonte acessória e subsidiária.
■
'
'
: ‘ " ■%
.•
3. Pelo reconhecimento moralmente unânime de todos
os povos e nações civilizadas manifestado, entre outros modos,
a)
pelo direito de firmar concordatas, ou tratados in
ternacionais em que implícita e explicitamente se reconhece
a personalidade jurídica da Igreja e a validade do Direito
canônico.
... b) pelo direito de representação diplomática ativa e
passiva. A nenhuma outra sociedade religiosa se reconhece
igüal direito. E êste direito foi sempre reconhecido à Igreja,
pela sua própria rçatureza, independentemente da existência
de um território necessário à constituição de um Estado. (O
próprio acordo de Latrão foi feito pela Igreja antes de reaver
o domínio temporal. Discurso do embaixador M agalhães de
A zeredo. Cfr. I zaga, pág. 76.) O que ainda se evidencia pela
desproporção entre a exigüidade do território e a magnificên
cia das representações diplomáticas da S. Sé. Quem acredi
taria embaixadores junto à república de Andorra ou de S.
Marinho? Oü quem daria aos seus representantes as honras
e precedências no corpo diplomático? (O direito costumeiro
de precedência, reconhecido ao representante da S. Sé, em
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todos os países, foi sancionado pelo Congresso de Viena
(1815).
Corolários:

1 — A Igreja, possui soberania interna e externa.
a) interna: poder pleno e supremo sôbre os seus súdi
tos.
b) externa; personalidade jurídica nas suas relações
internacionais em outras soberanias.
2 — Possui-a em virtude da própria natureza e não por con
cessão de outras autoridades. A soberania da Igreja é
reconhecida., não é autorizada
Objeções — Podem ver-se propostas e resolvidas em Cappe^lo ,
págs. 153 e segs.)

II PARTE
.' i

Soluções do problema

Síntese dos estudos anteriores. O homem tem um fim
natural temporal, outro sobrenatural. Um e outro, pela sua
própria natureza,, não pode atingir isoladamente mas ém co
laboração com seus semelhantes num organismo social .
O Estado é a sociedade que leva o homem ao conseguimento de seu fim natural. Para alcançar êste objetivo que
lhe é próprio e o especifica, possui meios adequados e propor
cionados, na sua dupla função de órgão do direito e da assis
tência . Por isto, na sua ordem, é uma sociedade independente
perfeita e, dada a natureza social do homem, necessária .
A Igreja é a sociedade fundada por Cristo para levar o
homem ào seu fim sobrenatural, ao seu destino. Possui para
isto todós os meios específicos no seu tríplice poder de ensi
nar, santificar e governar. É, na sua ordem, sociedade per
feita independente e, dada a vontade positiva de Cristo, ne
cessária,
L eão XIII,. na Encíclica Inimortale D ei : “Deus humani
generis procurationem inter duas potestates partitus est, sci-_
licet ecclesjasticam et civilem, alteram quidem divinis, alteram humanis rebus praepositam. Utraque est in suo genere
maxima; habet utraque certos, quibus continetur, ter reinos,
eosque sua cujusque hatura causaque próxima definitos; unde
aliquis velut orbis circumscribitur, in quo sua cujusque actio
jure proprio versetur” '. Çfr. Sapientiae christianúe, §§ Altius
et Projecto. As verdadeiras relações entre a Igreja e o Estado
exigem, portanto, em primeiro lugar que os dois poderes re
conheçam os limites de süa competência, impostos pela pró
pria natureza e pela soberania do outro.

C apítulo I

*

Cesarismo e hierocracia
Sistemas errôneos que pràticamente tendem a eliminar
vim dos têrmos da relação absorvido no outro:
Absorção da Igreja nó Estado: Cesarismo.
Absorção do Estado na Igreja: Hierocracia.
1.
Cesarismo. Absorve o espiritual no político e visa
transformar a religião num ramo da administração civil. Sob
pretexto de unificação estabelece a pior das confusões em
detrimento da liberdade das consciências.
A ambição dos detentores do poder político tende sempre
para a anexação inaceitável da esfera espiritual.
'
0 'paganismo viveu sempre nesta deplorável confusão.
Cesar et pontifex.
Muitos imperadores cristãos tentaram estender demasia
damente a sua tutela à Igreja = Cesarpapismo.
Os protestantes entregaram ao poder civil a autoridade
espiritual. Cujus régio illius et réligio. (I. R. C., pág. 255.)
A revolução francesa pretendeu dar em 1790 uma
“constituição civil do clero” . Nos nossos dias o totalitarismo
— sob a sua dupla forma — comunismo e nazismo — *é a
expreissão típica do cesarismo pagão. As conseqüências foram
sempre as mais funestas e dolorosas: estagnação da vida reli
giosa, opressão das consciências, perseguições, violências,
opressões, guerras civis.
A refutação dêste êrro já foi feita ao estudarmos a Igreja,
sua origem, natureza e finalidade.
Pràticamente esta atitude resolve-se no ateísmo ou no
panteísmo. O Estado, em virtude da vontade geral, é süperior
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a tudo; fonte de tôda lei, origem de todo direito; fora, dêle
não haverá sociedade juridicamente perfeita; a consciência
humana não tem direitos intangíveis; a Igreja não pode exis
tir senão como sociedade dependente do Estado, reconhecida
ainda a êste por lhe consentir a vida diminuida.de tolerada.
Negação dos direitos "de dDeus, ateísmo; divinização do Estado,
panteísmo (atitude do liberalismo absoluto).
A Igreja defensora perene da liberdade de consciência
e da dignidade espiritual ila pessoa.
2.
Hierocracia é o abuso oposto — a absorção do poder
civil pelo religioso.
Nas sociedades pouco desenvolvidas onde o sentimento
religioso é muito vivo e desconhecido o princípio-da distinção
dos dois poderes, a teocracia ocorre com muita frequência.
Nos povos de civilização mais adiantada a hierocracia en
contra-se no
a) judaísmo antigo onde o poder religioso — a sinagoga
e o sinédrio — eram investidos também de funções políticas.
b) islamismo — onde o sultão é papa e imperador a
um tempo e os códigos religiosos tçm o valor de leis civis.
Na Igreja Católica a distinção dos dois poderes foi pro
clamada com evidente clareza desde os primeiros, dias da pre
gação evangélica.
Na Idade Média encontrou-se um ou outro jurista ou
teólogo menos bem inspirado que preconizou a subordinação
direta do Estado à Igreja. John Salisbury (1180), na obra
Polycratius, sive de nuptiis curialium, A ugustinus T r iu m ph üs , em Summa de Potestate ecclesiastica, e poucos outros
ensinaram que Cristo, sendo por natureza soberano espiritual
e temporal, o Papa, vigário seu, era o único monarca da cristandade. Os reis e imperadores não o eram senão por delega
ção sua e sujeitos diretamente à sua jurisdição temporal.
A doutrina católica negou constantemente a subordina
ção direta do Estado à Igreja e ensinou claramente a distini ção dos dois poderes.

»
«
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A. O argumento racional deduz-se:
a) da natureza da Igreja. O poder de uma sociedade
mede-se pela sua finalidade.
b) da natureza do Estado, sociedade perfeita e no seu
gênero suprema.
B . O argumento histórico-positivo ressalta:
a) da positiva vontade de Cristo, fundador da Igreja:
tibi dabo claves regni coelòrum — Reddite quae sUnt Caesaris, Caesari ■— Ragnum meum.non est de hoc mundo.
b) do ensinamento imediato dos apóstolos: Ad Rom.
X III, 1-5 : Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit . . .
Dei minister ín bonum . . . E o imperador então chamava-se
Nero. Durapte três séculos de perseguição, os cristãos, sem
um movimento de revolta, praticaram heroicamente esta dou
trina.
c) do ensino e da prática constante da Igreja.
Gelásio I (492-496) ao Imperador Anastácio: Duo sunt,
imperator Auguste, quibus principaliter mundus hic regitur:
auctoritas sacra Pontificum et regalis potestas, utraque principalis, suprema utraque neque in officio suo alteri obnoçia
est” . (M. P. L. X IX , 42.) N icolau I (856-857) ao Imperador
Miguel: Depois da vinda de Cristo, “ ultra sibi nec imperator
jura Pontificatús arripuít, nec Pontifex nomen imperatorum
usurpavit, quoniam Christus Jesus sic actibus propriis et dignitatibus distinctis officia potestatis utriusque discrevit” . *
(Epist. 86.)
L e ã o X I I I (1878-1903) — “Quidquid, igitur* est in rebus
humanis quoquo mo'do sacrum, quidquid ad salutem animarum cultumve Dei pertinet, Sive tale illud, sit natura
sua, sive tale intelligatur propter causam ad quam refertur,
id est omne in potestate arbitrique Ecclesiae; cetera vero,
quae civile et politicum genus complectitur, notum est civili
auctoritati esse subjecta, cum J. C. jusserit, quae Caesaris
sint, reddi Caesari, quae Dei, Deo” . Immortale Dei.

Capítulo II

Solução que desconhece as relações

Liberalismo. Separação da Igreja e do Estado.
A. Exposição. O século X IX tentou, por outra via, a
solução do problema. Uma vez que as duas soçiedades são
independentes e irredutíveis, que se conservem tais uma em
face da outra, num respeito mútuo e numa mútua ignorân
cia.
Ç a v o u r , no parlamento subalpino, na sessão de 27-III1861, deu-lhe uma fórmula sonora, destinada a uni grande,
êxito: “Libera Chiesa in libero S ta to".
Foi a fórmula do liberalismo moderado. A sua significa
ção varia muito. Em essência importa que ò Estado desco
nhece a Igreja cdmo sociedade de direito público, com direitos
próprios, não se incomodando que ela viva como entidade de
direito privado, com os direitos e privilégios que a lei civil
reconhece nas outras corporações.
Pràticamente: é livre a Igreja {Chiesa libera) em pregar
e administrar sacramentos nos templos e em alguns atos (não
todos) da vida privada dos cidadãos; no mais, em tôda a sua
atividade externa depende do Estado cuja ingerência é exigi
da pela sua liberdade (Stato libero) de tutelar tôda a ordem
externa que lhe é confiada.
Esta atitude procura justificar-se apelando para a liber
dade e a igualdade. Todos os cidadãos têm igual direito de
professar a religião que lhes apraz. Tôdas as religiões são
boas. Desligue-se o Estado de uma religião determinada; con
ceda a tôdas, nos limites do direito privado, liberdade de
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existência. Agnosticismo e indiferentismo religioso por parte
do Estado; separação da Igreja e do Estado.
Alguns católicos sinceros, profundamente impressionados
pelos abusos do poder civil na interpretação das concordatas,
que transformávam os seus artigos em verdadeiras algemas
para a Igreja, preconizaram também a separação da Igreja
e do Estado. O chamado liberalismo católico teve os seus
defensores mais vivos e brilhantes no grupo que se reuniu em
tôrno de L am ennais e fundou o jornal Avenir — sob a divisa
“ Deus e liberdade” . O movimento foi condenado por G regório X V I (1832) com a Encíclica Mirari vos.^ Um dos seus
partidários, o jovem Montalembert, mais tárde, no Congresso
Católico de Malines (1863) havia de ecoar a fórmula de
Cavour, proclamando também êle 0 princípio “UEglise libre
dans VEtat libre.
Nos fins do século X IX e princípios do-século XX, o libe
ralismo passou da separação entre á Igreja e o Estado à
laicização do Estado. O laicismo remove da vida do Estado
— leis, administração pública, forças armadas, instrução
pública — tôda a idéia e tôda a prática religiosa. Na reali
dade o Estado leigo converte-se em instrumento de propa
ganda irreligiosa; separa-se da Igreja, para melhor separar
da Igreja o indivíduo e a sociedade. Neste último meio século,
a França foi a principal propagandista e a vítima mais dolo
rosa do laicismo.
<
*
B. Crítica. O sistema da separação absoluta da Igre
ja e do Estado (como sistema de direito) não resolve o pro
blema das relações entre os dois poderes porque é:
a) inadmissível em teoria;
b) irrealizável na prática.
A. Inadmissível em teoria:
a) porque implicaria numa negação dos direitos im
prescritíveis de Deus. A sociedade civil e a autoridade são
sêres, têm sua origem em Deus, d’Êle dependem; por natureza
são obrigadas a prestar a Deus o culto que lhe é devido (ado
ração, ação de graças etc.) e, na hipótese de uma reyelação
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divina, reconhecê-la e aceitá-la. Pretender que a vida e as
ações dos indivíduos devem obedecer à lei de Deus, mas que
S r a ela se subtraem a vida e a ação do Estado, é implicitamente
í negar a Deus e a sua onímoda soberania, ou por outra negar
Í/S;.::à natureza' de Deus (ser absoluto, Necessário) e a natureza
do Estado (ser contingente).
>|S i v &) porque, além de ser contra a natureza, seria também
f ^ eohtra as exigências e conveniências da sociedade Civil que :o
^ Estado deve tutelar. O Estado descansa na moralidade dos
Vy indivíduos e das famílias; sem religião não há moràlidade.
• B. Irrealizávél na prática.
.
À separação absoluta entre a Igreja è o Estado opõe-se:
,
a) A unidade e indivisibilidade da, pessoa humana. O
, homem, súdito a um tempo da Igreja e do Estado, é um só.
Dividi-lo, como num juízo de Saloitíãó, é contra a natureza.
Como cidadão e político o homem não se despe nem se pode
despir da sua consciência religiosa. A autoridade civil que
nas suas1leis não levar em consideração as leis eclesiásticas
j irá criar conflitos penosos na consciência dos cidadãos. A
unidade da pessoa exige a unidade absoluta do fim; o fim
•: : temporal do homem não pode hostilizar o seu fim eterno,
y , nem o seu destino parcial 'deixar de subordinar-se ao seu
;( destino total. Não havendo entendimento mas separação
completa entre as duas sociedades que orientam para êstes
| dois fins, o contraste surgirá inevitavelmente. (Repouso dominical) — Não permitirá que êle dê a Deus o que é de Deus
:; e a César o que é de César.
,
b) A existência de matérias mistas, isto é, matérias que
por sua natureza se referem ao fim de uma e de outra* socie
dade, e sôbre as quais, portanto, uma e outra podem legislar.
O Estado legisla autônomo no que é de sua esfera exclu
siva: forma de govêrno, monarquia ou república, centraliza
ção ou autonomia, presidencialismo ou parlamentarismo, tra
tados, comércio, magistratura.
Autônoma legisla também a Igreja no que dela unica
mente depende: convocação de conpílios, proclamação de
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dogmas, administração dos sacramentos, organização dá dis
ciplina, formação de seus ministros etc.
Entre êstes dois campos bem definidos estende-se um a
região imensa onde se discutem questões vitais que interes
sam aos dois poderes. Basta lembrar tudo quanto se refere
à Propriedade, à Família, à Instrução. O casamento é um
contrato e um sacramento.-A educação deve preparar o ho
mem para a cidade e para o seu destino total. As matérias
mistas podem estender-se a um campo mais ou menos amplo
conforme o motivo que se lhes dá.
De um modo geral chama-sé matéria mista â que se refere
simultâneamente, mas sob aspectos diversos, aos fins de uma
e outra sociedade.
Se a êstes fins se refere direta e imediatamente por
direito próprio^ temos a matéria mista, stricto sensu — casa
mento, escola etc. Esta relação pode ser por sua própria
natureza (casamento, escola), ou acidentatmente (quase
tôdas as coisas, ratione peccati; um regulamento de juven
tude que interesse a assistência da missa dominical, um regu
lamento desportivo que ofenda o pudor etc.)
Se a êles se refere só por um direito histórico ou consuetudinário (concessão ou convenção), temos a matéria mista
sensu lato. Sensu latissimo, se a matéria, diretamente por
sua natureza, só se refere ao fim dé uma das sociedades, mas
a outra também interessa por lhe trazer vantagens, perigos
ou conveniência. A nomeação dos bispos e párocos em rela
ção ao Estado ou dos magistrados e funcionários civis em
relação à Igreja.
Concluindo — pela convivência num mesmo território,
pelo exercício de jurisdição sôbre os mesmos súditos, pela
natureza mista de inumeráveis objetos de leis, a Igreja e o
Estado, pràticamente, não se podem ignorar. “ A Igreja não
é o Estado; o Estado hão é a Igreja, mas entre êles há um
Bem comum de que ambos são colaboradores” . (J. R enard,
VEglise et la souveraineté, D. C. t. 27 (1932), pág. 718.)
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Porque isto, historicamente, pela necessidade interna das
coisas, a separação entre os dois poderes, onde foi estabeleci
da, fende a evolver ou para um regime de perseguição ou
para um regime de colaboração.
Em muitos países, no século XX, a separação foi procla
mada com o intuito mal dissimulado de perseguir a Igreja.
Igreja oprimida em Estado tirano. De fato, à separação
seguiu-se a confiscação dos bens eclesiásticos, a expulsão das
congregações religiosas, as leis de exceção etc. É o caso da
França (1903), de Portugal (1910), do México, da Espanha
(1931).
Em outros, a separação foi um gesto inspirado por mo
tivos políticos ou ideológicos e realizado com lealdade. É o
caso dos Estados Unidós é do Brasil. Dêste falàremos mais
tarde.
Nos EE. UU., por motivos da Constituição heterogênea
do povo, no ponto de vista religioso, é verdade que a Consti
tuição não exige “a profissão de fé religiosa para nenhum
emprêgo'ou cargo público” , nem permite ao Congresso legis
lar sôbre o estabelecimento de uma religião, mas, fora daí,
estende a tôdas as confissões religiosas o amparo da legisla
ção para que possam viver, desempenhar suas atividades e
conseguir os seus fins. O culto oficial existe: o dia de ação
de graças é. feriado nacional e os seus grande governantes
consideram o cristianismo como uma das grandes instituições
políticas da grande República e nas suas mensagens e atos
oficiais referem-se freqüentemente a Deus, ao Evangélhò, ao
cristianismo. (Ver Rui B arbosa, Discurso no Colégio Anchieta, èm Discursos Acadêmicos, págs. 292-327.)
Conclusão — O regime da separação absoluta e de direito
entre a Igreja e o Estado não resolve o problema. Salva ou
pretende salvar os dois têrmos — Igreja e Estado — mas os
isola sem os r e la c io n a r Não apanhou o segrêdo do esse ad
da relação.
Sôbre a separação de fato, como regime tolerável, dire
mos algo a seguir.

C apítulo III

Solução do problema

I — Solução ideal. Qual o ideal nas relações entre a
Igreja e o Estado? Qual a atitude entre as duas soberanias
que se deduz espontaneamente das suas naturezas e finali
dades?
O ideal é que, respeitadas as exigências da justiça e os
conselhos da prudência, seja católico o Estado onde, na sua
Unanimidade moral, o povo é católico.
A tese impõe restrições:
a) respeitada a justiça, que tutela o direito dos indiví
duos e o direito adquirido de grupos;
b) ouvidos os conselhos da “prudência, que não deve
perder de vista o fim dos poderes civis que é assegura* a paz
e a prosperidade pública;
c) que a maioria ou unanimidade moral do povo pro
fesse o catolicismo —^ Totalidade matemática é impossível erri
matéria social.'
Nestas condições nad,a mais justo:
a) Esta é a vontade de Deus, que as nações como os
indivíduos reconheçam a plenitude da verdade de Cristo por
suas leis, suas atividades individuais e sociais.
£>) A autoridade civil deve dirigir tudo para Deus, não
só porque todos os atos humanos devem orientar-se para Deus
como fim último, senão também porque o chefe de Estado,
como tal, é Dei minister, que, na sua esfera, deve dirigir tudo
de acordo com a vontade de Deus.

:
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----- :-------- ------------------- :---------A lei de úm povo codifica em todos os domínios a
|||Sí|i^Ãde social; por que não codificaria também no. domínio
|;t^ó^ligioso? Por que não se faria ou deixaria de fazer em público
l|;|; :o'i^ue bs indivíduos estão convencidos que se deve fazer ou
P p p ^ a r de fazér em público? (Repouso dominical, blasfêmia).
I^èè^têída uma nação éstá convencida de que o catolicismo re^ P ^ e s e rita o bem total, a salvação do indivíduo como a salvação
^§.iq^.'çociedade, e tudo o que tende a diminuir-lhe a influência
lÜÉqWi á destruí-lo representa um mal e um passo para a anarpor que não havería de consignar esta convicção nas
p|í^úãs; leis e dela inferir as suas consequências legítimas? À lei
é :a expressão da vontade geral, diz a Declaração dos direitos
89. O princípio é juridicamente falso; a vontade gerar não
|||fpibdéter fôrça de lei, se não fôr justa. No caso, porém, é.
;?>V

Ip i;

Dir-se-á:
1 — Haverá sempre indivíduos dissidentes.

p®
R. o) Há-os em relação a todas as leis e a tôdas as
,'instituições públicas. Há monarquistas nas repúblicas; há
||;v::dissidentes em matéria econômica, administrátiva, militar,
pfiçfihánceira etc. Se fôra necessário um acordo unânime, não
W& haveria lei;
i>) A justiça e a prudência imporiam, sem violar as
|r consciências, o respeito aos direitos individuais. Tolerar-seH' iam os dissidentes em matéria religiosa, como (e mais do que)
esm matéria política (monarquistas na república e tc .). Os
li-’, abusos históricos, reais e inegáveis, não ofuscam a clareza
íí dos princípios.
|
2 — O Estado não deve ter doutrina para não ofender
as divergências dos cidadãos.
,
R. Falso. O Estado deve necessàriamente tér e defen
der a doutrina indispensável à sua própria existência, do
contrário marcharia para a sua própria dissolução. Porque
há professores de universidade que julgam não haver dife
rença entre o bem e o mal, não deixará o Estado de legislar
sôbre moral, permitindo e proibindo o que para a sociedade
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representa a condição de sua existência (respeito à vida, à
propriedade, monogamia e tc .). O número de verdades que
constituem o patrimônio comum varia com o grau de coesão
espiritual da sociedade, Numa sociedade unânimemente ca
tólica, as verdades religiosas fazem parte dêste tesouro social.
Por isto, quanto mais religiosa e espiritualmente dividido se
acha um povo, tanto mais instável é a sua coesão social e
mais difícil o seu govêrno. A unidade religiosa é um dos
maiores benefícios de uma nação.
A união dá Igreja com o Estado é a expressão de uma
situação normâi, querida pela Providência. Alma e corpo que
se unem para constituir o homem. Os béns que daí advêm
são incontestáveis tanto para a Igreja quanto para o Estado.
Conservação do espírito religioso; da unidade nacional; co
munhão espiritual mais íntima entre o povo e as suas insti
tuições políticas (beleza da celebração pública das festais reli
giosas; forças militares e vida religiosa).
Esta é atualmente a situação de numerosos estadòs* ca
tólicos,. protestantes, muçulmanos etc. “ De 35 constituições
que enunciam em princípio um vínculo entre o Estado e uma
religião, 21 estabelecem êste vínculo com a Igreja Católica,
6 com o Islaan, 3 com o luteranismo, 2 com a ortodoxia pravoslava, outras com outras religiões” . (M eystow icz , La Religion dans les Constitutions des états modernes, Roma, 1938,
• pág. 49.)
*
I I — Solução de jato em certas hipóteses.
A Igreja, porém, é a primeira a reconhecer que em deter
minadas circunstâncias a solução ideal'não se pode atuar sem
provocar talvez males maiores. Depois da ruptura da uni
dade religiosá no Ocidente cristão, as “ famílias espirituais”
multiplicaram-se de tal maneira em certas nações, que por
vêzes pràticamente não é prudente nem exeqüível reclamar
para uma religião o monopólio das liberdades públicas. Se
o êrro como tal não tem direitos, têm-no as consciências que
erram. Quando uma nação se fragmenta religiosamente em
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^ ^rupos incompatíveis, pode ser altamente impolítico e inconf:i>yeniente que um dos grupos queira impor o seu credo com
desconhecimento das opiniões sinceras de seus concidadãos
?! ;(casb dos EE. Unidos). Quando para a maior parte dos cida|v dãos o catolicismo já não representa a verdade integral,
l;;;:'quando muitos o rejeitam, combatem e guerreiam, torná-lo
çÃ' ipú conservá-lo religião oficial pode já não representar um
-/maior bem e provocar muitos males.
È:
Nestes casos, a Igreja admite que um regime de toleSf Jrância prqfica (não dogmática ou doutrinária) pode reprellj-igeutar um mal menor. Uma separação amiga e respeitosa
& seráf então, não digo preconizada como um bem ou direito,
l^/mas tolerada como um mal menor ou um bem relativo.
Sfv"e‘- *
!
.
É a distinção entre a tese e a hipótese.
Vf
L eão X III: “Na sua apreciação materna, á Igreja leva
è; em consideração o pêso acabrunhador da fraqueza humana,
e ela não desconhece o movimento que, em nossos dias, arras‘/V ta os espíritos e as còisas. Por êstes motivos, ainda que não
a’; reconhecendo direitos senão ao que é verdadeiro e honesto,
.não se opõe contudo à tolerância de que o poder público julga
: dever usar para com certas coisas contrárias à verdade e à
justiça, a fim de evitar um mal maior ou obter e conservar
- um maior bem. O próprio Deus, na sua Providência, ainda
que infinitamente bom e onipotente, permite no mundo a
:f existência'de certos males. No govêrno dos Estados convém
; imitar Aquêle que governa o mundo” . Libertás.
M ulti denique rei sacrae a re civili distractionem non
próbant; sed tamen faciendum ausent, ut Ecclesia obsequatu r tempori et flectat se atque aecomodet ad ea quae in administrandis imperiis hodierna prudentia desiderat. Quorum
est honesta sententia, si de quadam intelligatur aequa ratione, quae consistere cum veritate justitiaque possit: nimirúm,
est explorata spe magna alicujus boni, indulgentem Ecclesia
sese impetrat, idque temporibus largiatur quod, salva officii
sanctitate fas invexerint” . Libertas.
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Neste casõ, porém, em que a separação é tolerável, a
Igreja reivindica um minimum de direitos comuns, indispen
sáveis à sua vida. Sem estas condições a separação seria
inadmissível . São elas:
1.
° ) Reconhecimento da Igijeja como sociedade com seu
direitos e privilégios.
2.
°) Liberdade no exercício do seu poder legislativo
judiciário e executivo.
3. °) Liberdade de culto público e privado.
4.
° ) Direito de instruir religiosamente à juventude, s
bretudo, eclesiástica.
5.
°) Direito de adquirir, possuir e administrar ben
temporais.
6.
° ) ; Liberdade de existência do estado religioso, se
diminuição de direitos civis para os que o abraçarem. (Cfr.
Cappello , Epit. júris publici ecclesiastici, pág. 281.)
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C apítulo IV

Soluções contemporâneas. Regimes Cojicordatáriòs.
§ 1 — As Concordatas.
••
■ ■

Passamos do mundo das doutrinas ao das instituições.;
% s doutrinas movem-se nd mundo abstrato das idéias; as ins
tituições não: mergulham na realidade concreta das contin
gências históricas.
No mundo contemporâneo, passada a onda de liberalismo
do século XIX, as relações entre os dois poderes tendem cada
vez mais ã regular-se por meio de concordatas. Como vere
mos logo'nos 20 anos que decorreram entre as duas grandes
;,v guerras, á S. Sé assinou quase 20 pactos concordatários.
Antes de estudá-los, algumas noções gerais sôbre as con; cordatas.
Noção. — Nominalmente Concordata — particípio — é
í, aquilo que entre duas ou mais pessoas se estatui por mútuo
consenso; substantivo, é o próprio pacto.
: Realmente, é üma convenção pública e solene entre a
autoridade eclesiástica e a civil, que regula, para o bem co
mum, as funções que interessam a uma e a outra. Est pactio
duorum pluriumve in idem placitum consensus. (U lpiano , 1;
Hujus § Ri D. de pactis.)
A convenção impõe-se autoritativamente aos súditos e,
Sob êste aspecto, é uma lei particular, eclesiástica e civil, què
deve ser legitimamente promulgada pelos dois poderes.
Fim . A concordata às vêzes vem pôr têrmo a uma fase
de conflito. (Worms, 1122; França, Napoleão, 1801; Itália,
1929); outras, é uma manifestação que tende a consolidar um
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estado de mútua colaboração e benevolência (Polônia, 1925;
Áustria, 1934). É um tratado de paz ou de aliança. Em qual
quer hipótese, visa a paz, a concórdia e a colaboração entre
os dois poderes.
Forma. Quanto à forma, historicamente as concorda
tas revestiram três modos de estipulãção:
1) Às yêzes os dois poderes fazem-sè duas declarações
simultâneas, em documentos separados e complementares
sôbre as questões pactuadas. O emanado do Sumo Pontífice
contém as concessões feitas pela Igreja ao Estado; o proce
dente do poder civil encerra os compromissos assumidos pelo
Estado em face da Igreja. Assim foi estipulada a concordata
de Worms (1122) que pôs têrmo à célebre questão das inves
tiduras. No Praeceptum Henrici V Iniperatoris, o imperador
renuncia à investidura por anel e báculo, promete restituir
os bens eclesiásticos injustamente confiscados e assegura o
seu auxílio à Igreja. No Privüegium Pontificis, Calixto II
concede ao imperador certas prerrogativas na provisão dos
bispados e, em concreto, a investidura pelo cetro depois da
eleição canônica. (Cfr. Raccólta di concordati, pàg. 18.)
Forma raras vêzes empregada. .
2) Outras vêzes os artigos estipulados em cartas reversais (documentos oficiais, que encerrâm o texto completo do
acôrdo, trocados pelos plenipotenciários que reciprocamente
aceitam os artigos acordados e a êles se obrigam) são pro
mulgados em documentos distintos pelos dois poderes, ò
Pontífice Romano inclui-os numa Bula ou Breve dirigido aos
fiéis de uma nação. O Govêrno insere os mesmos artigos
numa lei civil, Forma menos solene empregada algumas
vêzes em concordatas com príncipes ãcatólicos que queriam
evitar a inscrição solene inicial e as firmas finais em que ao
Papa se atribui o primeiro lugar. Tal a concordata de 1821
entre Pio V II e o rei da Prússia.
3) A mais, solene e freqüente das formas concordatárias
é a de um tratado internacional ou convenção bilateral. Um
texto único firmado simultaneamente pelas duas partes. No

:; ;
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preâmbulo solene indicam-se as altas partes contratantes e
í p fim do acôrdo; nomeiam-se em seguida os plenipotenciários
Ipeç índica-se o reconhecimento das plenipotêneias; segue-se o
Hj|àeórdo ou teor do tratado; por último as firmas dos plenipopMeíiciários. Posteriormente em atos separados processa-se a
iffífátificação, a permuta dos seus instrumentos e a promulga*
|?|;gã0 pelos dois poderes.
®f®í:< Assim se celebraram tôdas as concordatas pós-bélicas,
llf opm exceção do modus vivendi com ã Tcheco-Eslováquia, pâctuado na segunda forma.
Objeto. O objeto ou matéria das concordatas é, em get l f ral, o que de algum modo interessa os dois poderes, isto é, o
Ipcjue em direito público eclesiástico se designa com o nome de
%:ematérias mistas já definidas e explicadas. Por si as coisas
pípuramente espirituais ou meramente civis e políticas não
|;: entram nas concordatas. (Ver enumeração minuciosa em
í ' C appello , pág. 383.) Pràticamente estudaremos o Objeto das
í • concordatas ao examinar as concordatas contemporâneas,
g:
Natureza jurídica. Sem entrarmos em discussões minuf ciosas sôbre êste ponto que, outrora sobretudo, foi muito
lí debatido entre canonistas e juristas, podemos dizer que a
í ; concordata é um pacto bilateral que impõe obrigações verdaf deiras a ambas as partes. (A obrigação se adaptará à natuf reza do objeto: de justiça estrita, em matéria patrimonial;
í de fidelidade ou direito não estrito, em matéria de direito
f divino inalienável.)
f
As concordatas são, portanto, assimiláveis aos tratados
internacionais, ainda que de todo não se possam com elas
identificar.
a) Qúanto à forma, nenhuma diferença. Texto do tra
tado; ratificação.
b) Quanto ao direito, que as rege, também nenhuma
diferença: a uns e outros aplica-se o direito das gentes.
c) Quanto à obrigação, depende da matéria dos artigos
que podem comportar uma obrigação de justiça comutativa
ou de fidelidade.
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d)
Qúanto à matéria é imaior a diferença. Nos tratado
comuns de direito internacional a matéria interessa dois po
vos distintos; as concordatas referem-se ao direito público
interno de um país em relação cóm o.seu direito constitucio
nal, civil ou administrativo; harmonizam o livre exercício e
os direitos de um culto com uma determinada ordem social.
Nos tratados comuns acham-se em face, um do outro,
dois Estados com seus elementos integrantes, — soberania,
população evterritório, — inteiramente distintos. As concor
datas celebram-se entre duas sociedades perfeitas ou sobera
nas distintas mas de ordem diversa, que exercem a sua com
petência sôbre o mesmo território e a mesma população. (O
Papa não é;soberano estrangeiro em nenhum lugar: onde há
católicos, o Pontífice romano é, na ordem espiritual, o seu
soberano próprio.) Há, portanto, distinção formal de soberanias e competências e identidade material de população e
território. (Por êste motivo ainda o Núncio não é de todo
ponto comparável aos outros embaixadores; enquanto êstes
não se podem imiscuir nos negócios internos e tratam apenas
com o chefe de Estado, o Núncio está normalmente em comu
nicação com todo o Episcopado nacional.)
§ 2 — As concordatas còntémporânéas.
• Número. — No intervalo entre as duas grandes guerras
♦
mundiais celebraram-se as iseguintes concordatas:
Com a
”
”
”
”
>> ”
n
>>

Letônia
Baviera
Polônia
França
Lituânia
Tcheco-Eslov.
Portugal I
” Itália
Portugal II

1922
1924
1925
1926
1927
1928
1928
1929
1929

Com a Romênia I
” Prússia
” Romênia I I
Badên
»
” Alemanha
)) ” Áustria
)) o Equador
))
Portugal III

Ao todo, 17 concordatas com 14 nações diferentes.

1927
1929
1932
1932
1933
1933
1937
1940

p?aí
lílr'-
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Dêstes diferentes pactos concordatários alguns “ abranÉ;”í
||^em uma sistematização geral das relações éntre a Igreja e
|! o Estado e, por isso, têm o nome oficial de concordatas no
jjí. cséntido rigoroso da palavra” (A, Durão ) . Outros tratam ápe^
l^ jja s uma parte dos problemas normais da política eclesiástica
ou são chamados solemnis conventio, como os celebrados
ll^ipòm Baden e Pçússia, ou simplesmente convenção ou acôrdo,
|fí!çomo. os assinados com a França e Portugal, referentes a
||?^uestÕés alheias às metrópoles (litúrgicas naâ colônias franpijçesas do Próximo Oriente, Padroado nas ín dias). Com
^ÍTcheco-Eslováquia foi assinadb apenas um modus vivènãi
P||ue de süa natureza apresenta um caráter de transitoriedade.
|§í
Além destas concordatas assinadas no períodò pós-bélico,
piçontinuam em vigor outras celebradas anteriormente com â
||(;’Suíça, a Inglaterra (sôbre M alta), a Colômbia e o Haiti.
!f:,'(Cfr. A. P erugini, Concordata vigentia, Rornae, 1934.)
Conteúdo comum — (Direito comum concordatário) .
||:Em geral, as,concordatas:
^
a) . recoôhecem a personalidade ju ríd ica da Igreja, assetfíguram-lhe a liberdade de ação nos limites de sua competêm
fe.};çia, consagrando o direito canônico que ássim entra de novò
J. np. legislação civil das nações cpncordatárias e normalizando
?|;>as relações diplomáticas entre a Santa Sé e os diferentes go| vemos (M ier, 200, 201, 202, 203, 205).
ij;}

b) Dão um estatuto legal ao patrimônio eclesiástico
reconhecendo às pessoas, associações e instituições eclpsiásti£ cas plena capacidade de administrar os seus bens de acôrdo
com as normas prescritas pelo Direito Canônico (M ier,
: 379-385).
c)
Reconhecem as imunidades eclesiásticas isentando
os clérigos e religiosos do serviço militar e de cargos públicos
menos compatíveis com o estado eclesiástico; reconhecendo
o direito da Igreja de formar o seu clero; isentando total ou
parcialmente de impostos os estabelecimentos religiosos de
educação, piedade ou beneficência; estabelecendo medidas de
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precaução contra o escândalo em casos de inquéritos judi
ciais contra clérigos ou religiosos (M ier , 256, 258, 260, 262).

d) Regulam as questões atinentes à família e à educa
ção de acôrdo mais ou menos completo com ás exigências do
direito cristão de liberdade religiosa e justiça escolar (M ier,
507, 508, 512; 575-590).
e) Concedem ao Estado, além de certos privilégios (di
reito de regard) na escolha dos bispos (sua nacionalidade,
orientação política etc.) e na divisão das circunscrições ecle
siásticas, ampla e desinteressada colaboração com as autori
dades civis no que diz respeito ao bem público (não em ma
téria de política partidária) (M ier, 297-307).
Causas e significação do desenvolvimento do direito con
cordatário contemporâneo. Um fenômeno de amplitude e de
tão larga repercussão na vida dos povos deve ter também
causas profundas e universais. Podemos assinalá-las tanto
da parte da Igreja quanto do Estado.
D a parte da Igreja.
a) Manifestação mais evidente de sua fôrça e vitalidade
interna. No meio de tantas crises sociais e políticas que arras
taram impérios e instituições a Igreja permanece como um
centro indefectível de vida, um foco de irradiação moral su
perior, um baluarte inexpugnável da civilização. Entre as »
diferentes ideologias que ameaçam subverter a ordem social,
ela oferece-nos como a depositária incorruptível da única
doutrina capaz de defender coerentemente a dignidade da
pessoa e a solidariedade fraterna da família humana. Os
Estados sentem que, na colaboração harmoniosa com a Igre
ja, encontram não só um penhor de paz religiosa mas uma
garantia da própria estabilidade.
t>) Atitude superior da Igreja em face das divergências
políticas. A Igreja, seguindo inflexivelmente uma linha de
princípios:
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Abstém-se de empenhar-se em lutas partidárias inllSBii
' ^l^has, exceto quando estão era jôgo os interêsses religiosos e
direitos fundamentais sôbre os quais não trànsige.
Mantém-se superior as mudanças de regimes polím 0 }
M||qsi’(Espanha, Áustria, França etc.) .
Conservou na grande guerra a mais estrita neutramaãe,- o que granjeou à B ento XV a confiança e a gratidão
Éj§$òdos os povos.
IfPfiMostra assim pràticamente a Igreja que não a orienta
l^ihuma ambição de soberania temporal e que os governos
j s l p jngda, têm que recear para a sua plena independência
fe|'^fera de suas atribuições. A Igreja aspira salvar os ho■^is, não conquistar posições no governo temporal dos
H lp s ..
j|||| c)

Prestígio externo crescente manifestado:

||ff|v l-°) .Na poderosa irradiação de sua influência doutriO pontificado de Leão X III (encícíicas sôbre a questão
fs&cial, a renovação filosófica, as doutrinas políticas), de Pio
,Lde Bento XV e ainda de Pio X I. Em tôdas as questões
^^ntemporâneas. á Igreja sé mostrou superior a altura de sua
ll^issão e de suas responsabilidades.
2.°) No reconhecimento pelas nações de sua situação
lll^ingulàr na esfera internacional. Fato notável! em 1870 de*
|k saparece o poder temporal da Santa Sé; o corpo diplomático
|||íjunto ao Vaticano permanece! A Itália não só não protesta
l i mas pelo art. 11 da lei das garantias lhe reconhece as prerrogativas da imunidade diplomática. Daí por diante o número
de representantes diplomáticos cresce continuamprite, atingindo atualmente o seu apogeu, 36 (acrescidos de 4 agentes
fp diplomáticos), dos quais 12 com o grau superior de embaixaw da. (Ver lista em M ier, pág. 196.)

p

■
3.°) Na sua prodigiosa expansão missionária. A eon; quista do mundo pagão — Clero indígena — Bispos chineses.
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Da parte do Estado.
a) A falência do liberalismo com a sua política religiosa
de separação. O estado liberal julgou resolver o problema das
relações entre o poder espiritual e o temporal com a separa
ção. Mas desconhecer ou negar um problema não é o método
para encontrar-lhe a solução. A igreja separada do Estado
não se debilitou como julgavam alguns liberais. A luta nas
consciências entre o cidadão e o católico tornou-se mais agu
da. A confusão entre religião e política acéntuou-se cçm
grande detrimento da ordem social e política . O Estado libe
ral converteu-se èm Estado perseguidor. Daí o mal-estar das
consciências, conflitos internos dolorosos e, não raro, a. guer
ra civil, O que se havia proclamado sob o signo da liberdade
acabou sob o signo da violência com as suas tristes conseqüências na ordem social. Casos da França, Portugal, Méxi
co, Espanha.
h) O reconhecimento da necessidade de uma restaura
ção religiosa para a defesa do direito-e conservação do próprio
Estado. Quem semeia ventos colhe tempestades. O liberalis
mo desconheceu a importância social da religião para asse
gurar a liberdade do Estado. Na realidade solapou-lhe os
fundamentos, comprometendo-lhe a unidade e a finalidade.
Os sintomas de dissolução começaram a manifestar-se em
tôdas as instituições e domínios sociais. Dissolução da famí
lia (divórcio, neomalthusianismo, amor liv r e ). Dissolução àa
ordem econômico-social pelo conflito de classes (em vez de
colaboração). Dissolução da cultura, que perde o. que lhe
constitui a sua flor, que é o seu sentido, a sua finalidade
(reduzida a técnica, entregue à inspiração dos instintos in
disciplinados, instrumento de depravação dos costumes).
Perdeu-se a idéia de finalidade e destino. Ora, como os
indivíduos também as nações éstão sujeitas a um contínuo
dinamismo, a um vir-a-ser que é a süa própria vida. Mas
um fazer-se a si mesmo sem conhecimento do objetivo é uma
contradição. Sangue, raça, língua, são causas do movimento
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liU iy id u a l e social; o que importa é o ideal que com isto se*.
ideal dependerá para o tíomem ser um herói
traidor, um santo ou um criminoso e, para as nações,
convivência fraterna ou um caos de lutas fratricidas.
vv'.; ' Neste campo preparado pelo liberalismo dp século X IX
j# h rgiraan as ideologias subvérsivas do comunismo e do totaÁlitarismo ameaçando destruir até aos fundamentos tôda ajícivilizaçao.
Chegamos, assim, por máis uma experiência dolorosa,, à
|ppnvicção de todos os grandes pensadorês e. estadistas ;de que

jKxeiigião é uma.necessidade sócial/
Entre os antigos: P latão : “Primo in omni republica bene
^kpnstiiuta, cura est de vera religione” , “ Vera religio basis
j§respublicae. ., Omnis humanae sociètatis fundamentum, conÈvelíit, qui religionem convellit” , (De legibiis, L II, X.)
■'■■■A ristóteles afirma que o cuidado da religião é o primeiÊrpdever do Estado. {Polit. 1. VII, c. 8. Cfr. lib. VI, c. 2, c. 7.)
P lutarco : Fücilius urbem condi sine sólo posse puto
0qtcam, religione perictus sublata, civitatem coire aut consta~
(Adv. Colot. c. 31.)

E assim C ícero, P itágoras, S olon etc.
y
|
:.-

Entre os modernos:

‘
W ashington , na sua primeira fala ao"Congresso em 1799:
) “Na economia da natureza, a felicidade e prosperidade gerais
• andam indissolüvelmente associadas como sólidas reçompen]'sas à honestidade e magnanimidade no govêrno. O céu não
pode sorrir propício à nação que transgredir as normas eter. nas da ordem e do direito, pelo céu mesmo estabelecidas” .
Sete anos mais tarde na sua célebre mensagem de despedida
(Farewell address) condensava o pai dos EE. UU. a sua longa
experiência de estadista: “De tôdas as inclinaçõés e hábitos
que nos conduzem à prosperidade política, os indispensáveis
alicerces vêm a ser a religião e ámoral. Em vão reclamaria o
tributo do Patriotismo aquêle que trabalhasse por subverter
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,

êsses grandes sustentáculos da felicidade humana, os mais
firmes esteios de todos os deveres do homem e do cidadão.
Os políticos não lhes devem querer menos que as almas pias.
Conceda-se o que se conceder à influência de uma apurada
educação em espíritos dotados de prendas singulares; nem a
razão nem a expériênciá nos deixam esperar que a moralida
de nacional se preserve sem o concurso do princípio religioso” . .
Citados em Rui B arbosa, no Discurso do Colégio Anchieta.
Rui B arbosa, na sua célebre Oração aos moços (29-III1921), em que resumiu as experiências de sua alma : “Por der
radeiro, amigos de minha alma, por derradeiro, a última, a
melhor lição de minha experiência. Dè quanto no mundo
tenho visto, p resumo se abrange nestas cinco palavras: não
há justiça sem Deus” .
Churchill , no seu célebre discurso sôbre a reorganização
do mundo, pronunciado a 21-III-1943 : “ Há mais um elemen
to que nunca deverá ser banido do nosso sistema de educação.
Aqui tèmos liberdade de pensamento e liberdade de consciên
cia. Aqui temos sido o campeão da liberdade reiigiosâ. Tudo
isso fêz com que a religião se tornasse uma roca na vida e no
caráter do povo britânico, sobre a qual elevou suas esperan
ças e vazou seus cuidados. Êste elemento fundamental nunca
deverá ser tirado de nossas escolas... e folgo em saber dos
enormes progressos que estão sendo obtidos por tôdas as ins
tituições religiosas ào se libertarem dos sectários, ao pa^so
que preservam fervorosamente as afirmações dos respectivos
credos” .
Conclusão

Do exposto, podemos concluir :
1.
°) O regime das concordatas oferece em nossos d
a solução mais aceitável e mais generalizada (solução normal)
do problema das relações entre a Igreja e o Estado.
2.
°) O regime concordatário baseia-se numa diferenc
ção mais nítida de funções e numa delimitação objetiva de
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;
"^Sfigjetência. Todo progresso se realiza por um processo de
f||fÍ$ão <le trabalho. O Estado deve tender a adquirir uma
É|fppciência mais nítida de süas atribuiçõés e não resolver.
^|||)lem as políticos criando conflitos de alma. A Igreja reco•âíèçe cada vez mais claramente as funções específicas do
lÈtjiliadQ enquanto reivindica com firmeza inquebrável o que.
^® |t^ressa o domínio da vida espiritual . O respeito-mútuo das
fS lIlía n ia s constitui um prindípio de ordem. A palavra de
ito vai realizando-se cada Vez mais perfeitamente.
O regime concordatário, fundado na distinção dos
lllfqéres, preconiza a sua colaboração leal è eficaz. Em vez de
Mèsinteressar-se da ordem religiosa, o Estado a protege e au||^|ia;.
;
Estipulado sem segundas intenções e observado com lealf-dade, o regime concordatário:
p f : l.°) Assegura a paz social, eliminando os sofrimentos
Ifmdizíveis da opressão religiosa e dos conflitos de consciência.
Iltíh a daé finalidades essenciais do Estado.
2.°) Assegura as condições normais de estabilidade e
^progresso social. O fim específico do Estado é a. felicidade
!§;:%emporal do hdmem; mas o destino total e definitivo do
|í ;homem é outro. E não se pode promover a sua felicidade
|||j!emporalide modo a comprometer a definitiva e eterna. Não
glfçse daria assim-uma solução humana ao problema . O Estado,
||||portanto, que não tem competência para nos dizer uma pa||f; lavra autorizada sôbre os destinos sobrenaturais e ultraterp í renos não pode organizar a sociedade civil de modo a criar
obstáculos ao cidadão de conseguir o seu fim derradeiro. O
destino absoluto do homem, do altó da sua eminência, domi®^;;riá todo o problema social e mòral. “ O melhor govêrno possí:c vel é aquêle que conduz melhor a sociedade ao seu fim ou
||;'i que lhe permite caminhar melhor para o atingir. Mas como
í: sabereis vós qual é o fim de uma sociedade de homens se
Çr não conheceis o fim do próprio homem?” ... “ Quando se
ignora o destino do homem; ignora-se o destino da sociedade;
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quando se ignora o destino da sociedade, não se pode orga
nizar a sociedade” . Jouffiioy, Dixième leçon sur le droit
naturél. (Ver todo o trecho.)
Só quem possui uma doutrina sôbre o fim dó homem
pode falar em moral; só quem tem uma moral pode dar às
consciências uma orientação racional e eficaz. À Igreja, que
apresenta, com credenciais divinas, uma solução do proble
ma dos destinos, compete inspirar o caminho da civilização
e do progresso; cabe-lhe, indiscutivelmente, uma alta influên
cia na direção dos homens. Ela é que, descendo às consciên
cias, prepara, por assim dizer, a matéria governável. Quando
declina á religião, pervertem-se os costumes, quando decai a
moral, decai o Estado, entra em crise e pode chegar a ruína
total. Lição da filosofia e lição da história. “ O cristianismo
é êste par de asas . . . ” . (T aine .)
Colaboração entre os dois poderes: condição indispensá
vel de vida e dê progresso.

CATOLICISMO E TOTALITARISMO

|§"r; ,* Em dois planos diversos pode situar-se o estudo dasreJ||oès entre o catolicismo e o totalitarismo: no plano das
Ip iiá s e no dos fatos. Questão doutrinária e questão política.
o primeiro aspecto a discussão é, por assim dizer, atemal: transcende as contingências da história para colo|ãr-se no firmamento sereno das necessárias relações ideais.
Ipíencõntro no domínio da política, êste mergulha em cheio
|pa tragédia que se desenrola no cenário da vida contempo
rânea, com o interêsse empolgante de um espetáculo que conftêmplam os nossos olhos e a animação de paixões fundas e
'Jviólentas».
A rigor não fôra impossível separar-se o exame dêstes
f aspectos fundamentais. As doutrinas poderíam discutir-se
Ifaçadêmicamente sem a preocupação das suas ressonâncias
^ o e s ta ou naquela fase da história. Mais dificilmente, mas
P fliin d a 'assim com um maior esforço de abstração, não fôra
||!íde todo impraticável balancear os fatos prescindindo das doutòftririas que os explicam. Não seguiremos por esta via. Num
|H « iòmento dominado, como nenhum outro, pelas maiores
J||tèhtativas de expansão totalitária, num ambiente social em
flf^qúe propagandas menos escrupulosas procuram lançar coníl&í fusão nos espíritos, semeando suspeitas de conivências totaífí litárias por parte da Igreja, o dever de encarar o problema na
|C integridade de seus aspectos impõe-se como uma resporisabilidade a que se não pode furtar a consciência.

* Artigo publicado na revista Verbum, Rio de Janeiro, tomo I,
fases. 3 e 4, dezembro de 1944.
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I
O totalitarismo não nasceu em nossos dias por geração
espontânea. O nome é novo, não é nova a realidade quê ele
exprime. Antecedentes históricos — fatos e idéias — já ha
viam preparado o caminho a esta explosão de imperialismos
vampirizantes.
. A Revolução Francesa endeusara o indivíduo. Procla
mara a sua onímoda autonomia e reduzira o papel do Estado
ao de simples guarda da ordem jurídica. K a n t , Seu contem
porâneo, limita as funções do poder político às intervenções
indispensáveis para manter o equilíbrio entre as liberdades
em conflito. Assegurar a coexistência das liberdades dos ci
dadãos, eis a sua missão, missão negativa, missão pòliçial,
Desaparecia assim o centro positivo de unidade e solidarie
dade social, para o qual devessem convergir as liberdades indiv'iduais. As conseqliências dissolventes dêste individualismo
extremado não se fizeram esperar. No canipo econômico,
sobretudo, foram mais visíveis e mais desastrosas. Explo
ração do fraco pelo forte, do trabalho pelo capitai, exacer
bação desta terrível questão social que, há mais de um século,
é o espectro negro que paira no horizonte, como a mais grave
ameaça à nossa civilização. A reação não podia tardar.
Contra os desmandos do individual surgiríam as reivindica
ções do social. O grupo, reafirmaria a sua fôrça contra as
unidades centrífugas que o desagregavam. E como as reações
profundas carecem de freios reguladores, a um excesso se
oporia outro excesso. O pêndulo não se deteria na posição
de equilíbrio e oscilaria de extremo a extremo. Contra o in
dividualismo mobilizar-se-ia o socialismo. Ao Estado que
apenas montava guarda para a tutela da ordem jurídica se
substituiría o Estado, providência universal. O poder público,
que antes contemplava, indulgente, o uso e abuso de tôdas
as liberdades “ deixando-as fazer” , passaria a ser um govêrno
monopolizador e disciplinador de tôdas as formas da ativi
dade cidadã. Economia, educação, ciência, moral, religião,
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lia, profissão, igreja, tôdas as modalidades da cultura
Mtíjgipana, todos os tipos de agrupamentos sociais passariam a
Stólvier-se ao ritmo de um compasso qué régéria; poderoso e
^Ifcóntaastável, tôda á imensa orquestração: social. Foi, nestes
(®f|pfíientes reacionários do socialismo que incubou e depois
m ^ â ^ e n v o lv e u o germe do totalitarismo de nossos dias. Õ coEíándnismo é apenas uma das formas extremadas do socialismo.
' I j ^ s fileiras socialistas militou Vários" anos o futuro fundador
» ffp :fàseismo. Ao seu nazismo quis H itlér ; .para lhe frisar a
l^flgem e a orientação, se lhe impusesse o nome dé nacipnal-

| | | | ialismo-

fi^V'
Enquanto assim as propagandas apaixonadas prepá~r;.....—
Iflfa v a m a s massas para saudar nas novas ditaduras a salvação
lfg jp itra .a ineficiência e a desagregação do Estado liberâi; nás
'|f'.'esferas intelectuais as ideologias j uri dicas abriam lògica.ftllíhente o caminho ao advento de Leviatã, o monstro do Estado
||,íònipotehte. O panteísmo, o materialismo, o positivismo juríPfedieo fatalmente desfechariam no absolutismo do Estado.
I I e g e l , com o seu panteísmo político, com a exaltação
.||jíjda guerra, considerada como a mais alta afirmação da sobeP?;rania, com a apoteose do Estado, a que se não atribui outra
|gfefinalidade senão p próprio triunfo, dominou riefastamenté o
||fípensamento alemão e “mais eficazmente talvez do que qualt||;%quer outro pensador dêste século trabalhou para acrescer P
|í' poder do Estado”. 1
•jfiv';
Como nos bojos do materialismo se oculta o totalitarismo
.mais absoluto já o havia mostrado a lógica de ferro de
^ H obbes. Onde se nega a existência do espírito; Leviatã giganteia e ninguém lhe pode pôr limites à voracidade insa£;' ciável. 2
if :;
Talvez com menos escândalo de fôrmas, mas com mais
£ ; penetrante influência dissolvente, o positivismo, limitando os
1.

M ichel , L ’Idée de VEtat, pág. 155.

2. Ver J. V ialatoux , La cité de Hobbes. Théorie de Vétat totalitaire, Paris, Lecoffre, 1935.
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seus acanhados horizontes ao fenômeno jurídico, contribuiu
para a exaltação do novo ídolo.

O direito, ensinaram legicjes de juristas modernos, é uma
criação exclusiva do Estado. Dos poderes públicos, como de
fonte única, dèrivam todos os direitos dos cidadãos. Ou
çamos algumas destas fórmulas anteriores à crise totalitária
contemporânea. “Na ordem dos fatos contingentes e na cor
rente da vida” , escreve S orel, “é necessária uma direção e
uma regra de julgamento. Só em si mesmo poderá encon
trá-las 0 Estado. De sua onipotência é que as tira. Ém tôdas
as coisas, sua razão derradeira é a razão de Estado, isto é, a
velha doutrina da salvação pública, tal como Roma praticara
e ensinara ao mundo. Esta doutrina, que nunca desapare
cera da política, a Renascença a reabilitou. Seu desenvolvi
mento é paralelo à formação dos grandes Estados moder
nos” . 34 E por isto, que maravilha se grandes estados moder^
nos desfecharam no totalitarismo? “ Não há direito” , ensina
um jurista italiano, P etrone, “senão por obra e efeito da ati
vidade do Estado; hão hà direito subjetivo anterior ao Estado'
ou dêle independente e, portanto, a êle contrário; mas só há
direito nnEstartn, peín
---Esta fórmula de 1910 é de cunho vincadamente mussolínico.
As conseqüências de semelhante “ filosofia” do direito vãó
longe, negam de fato todo o direito e destroem tôda a ordem
jurídica. Se o Estado é o criador arbitrário do direito, quem
lhe poderá limitar êste poder? Se o direito positivo esgota
todo o direito, se a natureza humana, na sua dignidade es
piritual e na autonomia do seu destino de pessoa, não possui,
anteriormente ao Estado e dêle independente, direitos pró
prios e verdadeiros, entre a ordem da justiça e a ordem da
3. A. Sorel, L’Europe et la Révolution Française,
moeurspolitiques, pág. 17.
4. I.
pág. 138.

Petrone,

/

t. I, c.

Les

II diritto nel mondo dello spirito, Milão, 1910,

■>’S
■/s‘
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ilegalidade há equação perfeita. Na atividade do poder sobel|||||ó'não há como distinguir o lícito do ilícito. O que fôr
.^Vestido das formas legais será, por isso mesmo, justo.

^iflislos os morticínios, justas as confiscações, justos os exterMínios e vexações de tôda sorte que embebem de sangue e
Ê|âi^grhnas os sulcos dos grandes e pequenos déspotas da
^ ^ s j^ ria .;
•Para atenuar a repugnância destas conclusões e salvar
^Ip jgu m modo a dignidade humana, von I hering esboçou e
•frEiíiiNEK desenvolveu a chamada teoria da autolimitação do
ll^tádo, seguida por numerosos juristas dentro e fora da Ale“^ la ^ h a .5 O Estado, ensina o autor de Der Zweck im Recht,
•pr soberano absoluto; dêle deriva todo o direito. Qualquer
H^i heterônoma, que o obrigasse, destruiria a sua autonomia
fiiimitada. No próprio intérêsse, porém, a vontade livre e abso(^|niá do poder soberano julga conveniente submeter a normas
^determinadas as suas relações com os outros entes jurídicos
1'fnenores v Estabelece, neste intuito, certas liphas de ação, por
||íjue pautará o seü comportamento. Cria assim d direito po|;sitivo, dentro de cujas normas circunscreve a sua atividade.
f Nenhuma destas regras, porém, lhe é imposta por uma ordem
•ípjjBtiTã- de~dlreltos óu por uma exigência superior da jusiíStiça. Brotam tôdas da livre determinação da vontade su^prema do poder estatal. Em outros termos, o Estado não*é
t’ limitado' mas autolimita-sei
Para quem se não paga de artifícios verbais tôda esta lai boriosa construção, como garantia dos direitos individuais,
£tem a consistência de um castelo de cartas. Não há obri
gação eficaz onde não há distinção e jerarquia de vontades.
: Quem pode ligar-se pode desligar-se. O vínculo não subsiste
/.deveras se quem o criou pode, a seu arbítrio, desfazê-lo. Onde
só o Estado liga, ninguém poderá ligá-lo. Que lhe poderá
5. Cfr. V on I hering, Der Zweck im Recht, Berlim, 1882; G.
Je lu n e ck , Allgemeine Staatslehre, 1909 (l.° vol. da obra Das Recht
des moãernen Staats) .
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opor a razão, a consciência, a fa íliá, se os seus direitos não
são reais e rião têm fundamento objetivo independente dos
poderes políticos? Os direitos da pessoa humana só serão tu
telados de inodo eficiente quando houver impossibilidade de
violá-los, impossibilidade de fato ou impossibilidade de di
reito. A primeira, a impossibilidade de fato, evidentemente
não existe; aí está cheia a história de violações das leis po
sitivas por parte dos poderes soberanos, impossibilidade de
direito, tampouco, porque, no ato de violar uma lei positiva,
o Estado cria um novo direito, como emanação livre da sua
Vontade soberana.
: Áchamo-nos, portanto, diante de um dilema inexorável,
Qu se reconhece nohomem aexistência objetiva dos direitos
inerentes à sua natureza racional, anteriores ao Estado è por
êle invioláveis — e é possível então tratar-se de lima organi- ^
zàção social è política digna de sêres;livres; ou se exalta o
poder público como fonte exclusiva, de todo o direito, e, ria
realidade, se substitui a ordem jurídica pelo predomínio da
força e se abrte, larga e inevitável, a porta a tôdas as exor- ,
bitâncias do poder. A primeira alternativa só é possível nüma
concepção espiritualista e teleológica do homem e do uni
verso. A outra é o corolário, .fatal-do-naturalismo-ímanen—
tista sob qualquer dos inúmeros avatares de que o revestiu o
pensamento moderno divorciado do cristianismo.
São as lições duras de um exame de consciência sincero.

Os germes amadureceram. As condições sociais criadas
pela primeira guerra mundial revelaram as deficiências do
Estado que o liberalismo do século X IX forjara, julgando in
gênuamente haver arquitetado uma estrutura política que
iria desafiar os séculos. Apareceram os homens de aço e
sôbre a Europa desarmada para a resistência se desencadeou
a tragédia do totalitarismo, a mais grave que ainda ameaçou
a civilização cristã.
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revolução apresentou-se comò doutrina e como
i|É||àéf filosofia e política, uma e outra estreitamente unidas,
llfâosofia orientando a política, a política realizando a filor q nome de totalitarismo pretende significar esta simIp ed o pensamento e dà ação. Um todo, sólido e indivisível,
Ê p ; pue deve ser esta grande realidade social que é uma
Fragmentadas e divididas, as nações enfraquecem,
Ipinham e morrem; compactas e unidas, vencém e rèálizam
gípeüs destinos históricos. A unidade integral de um povo,
Pp|m,--.só a pode realizar o Estado. Tudo, portanto, no És^ fe r p a fa o Estado e pelo Estado; nada fora do Estado. Sua
"lissão primeira é realizar um bem social qüé á ideologia
Miticamente dominante eleva à categoria de bem supremo*
Í|íistitui-se assim um novo Absoluto — Nação, Raça oü
||lasse —- ponto de referência por que passam a aférir-se tôdas
f a ç õ e s dos indivíduos e dos grupos. É uma inversão comde valores que vai repercutir na inteligência, na vòn. , na ■consciência dos cidadãos, impondo-lhes Uma cdn||epção integral da vida. É uma hipertrofia absorvente da poque a si e a seus fins subordina economia, educação,
cia, arte, moral e religião, tôdas as manifestações da culata, tôdas as formas da vida associada, tôdas as atividades
K ;en erg ia s humanas.
Para conseguir essa tot lização de um povo em tôrno de
||uma nova fórmula de existência, o Estado arma-se de todos
^;ós'instrumentos que lhe subministram os aperfeiçoamentos
^ ' modernos. 'As técnicas da psicologia ç das condições do-comÉ^ por amento, o monopólio da educação, os mil recursos de
áfeúma propaganda eficiente abrem-lhe o caminho das almas
|£i.é facilitam-lhe a invasão conquistadora das consciências.
Onde não bastam ós processos de sugestão e estimulação,
entram em jôgo os meios repressivos e terroristas. Campos
| de concentração, expurgos periódicos, exílios, execuções, a
v/ cargo de milícias habilmente treinadas — Gestapo oü Guepeou — eliminando ou reduzindo a silêncio os recalcitrantes,
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terminam a obra de nivelamento e conformismo com o pen
samento e a vontade do Estado.
Os regimes totalitários caracterizam-se ainda por um
nacionalismo exaltado. É um desejo desmedido de crescer,
uma ânsia de espaço vital, um imperialismo insaciável;
Como consequência, a apoteose da guerra, da guerra como
expressão de fôrça militar da nação, cómo meio de expansão
territorial, como condição de hegemonia dominadora. Para
os vizinhos é um perigo inquietante; para a paz interna
cional, uma ameaça contínua.
Adaptando-se aos temperamentos e às particularidades
históricas dos vários povos, o totalitarismp contemporâneo
assume três formas principais, nitidamente caracterizadas:
o fascismo, ó nazismo e o bolchevismo.
Fascismo. Em teoria, o fascismo italiano deu-nos algumas
das fórmulas mais radicais do totalitarismo. Não fôra difícil
multiplicá-las. Colhamos apenas algumas na sua fonte mais
autêntica, a exposição doutrinária do sistema pelo seu autor.
“ Para o fascista, tudo é no Estado e nada de humano ou de
espiritual existe e menos ainda tem valor fora do Estado.
Neste sentido o fascismo é totalitário, e o Estado fascista, sín
tese e unidade de todos os valores, interpreta, desenvolve e
exalta a vida do povo” . “ O Estado, cómo vontade ética uni
versal, é criador do direito” . “ Ponto fundamental da dou
trina fascista é a concepção do Estado, da sua essência, das
suas funções, da sua finalidade. Para o fascismo o Estado
é um absoluto, diante do qual indivíduos e grupos são rela
tivos” . 6
6. " Per il fascista, tutto é néllo Stato, e nulla di umano o di
spirituale esiste, e tanto meno ha valore, fuori âello Stato. In tal
senso il fascismo è totalitário, e lo Stato fascista, sintesi e unità di
ogni valore, interpreta, sviluppa e potenzia tutta la vita dei popolo” .
"Lo Stato, infatti, come volontà etica universale, è creatore dei diritto” . “Caposaldo delia dottrina fascista è la concezione dello Stato,
delia sua essenza, dei suoi compiti, ãelle sue finalità. Per il fascismo
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alheta do “ Guia”, doutor supremo, navegam os douunenores que lhe* repetem as lições bem aprendidas.
;® d Ív íd u o ” , ensina um professor da Universidade de GaV
»ví? “ existe em função exclusiva do Estado” . 7 É a negação
&R2V
de tôda a finalidade da pessoa humana, reduzida a
||ps categoria de instrumento do Estado. E o Estado, êste
a\de uma autonomia absoluta, fim supremo que de nel^dpia outra finalidade recebe normas ou limites. Ouça-se
^ U jista C ostam ag na : “Para a doutrina fascista o Estado
fim a si mesmo, quer dizer, a civilização, em
âuanto conteúdo da “ Cidade” , isto é, o próprio Estado, e pomo
Sem isto, sem êste destino intrínseco exclusivo, o
dado não seria plenamente soberano, ou autárquico, como
íèxige a consciência nova” . 8 Nesta mesma tecla da novi® d e .da concepção fascista batia outro professor, enviado de
'^âpoles, pouco antes da 'guerra, para realizar, na Uuiversi|a'de de Bordéus, um curso sôbre o Estado mussoliniano: C<A
[tália atual é a expressão de um Estado ético e espiritual que
fusão completa do indivíduo com o Estado, do particular
I
a coletividade, da unidade com o todo. Eis o ideal da
p/Stato è un assoluto, davante al quale individui e gruppi sono ü
M ativo”. (M v sso lini , Fascismo, na Enciclopédia- italiana, Treves,.
reccani-Tumminelli, t. XIV, 1932, págs. 848, 856. Escolhemos, muito
é caso pensado, esta fonte, por se tratar de uma exposição dputriária elaborada em plena maturidade da doutrina e do regime, no
rsjilêncio do gabinete, longe dos entusiasmos e excitações deformantes
idos discursos às massas.
7. “Uindividuo è in funzione esclusiva dello Stato” . E nrico
/Saillis , I presupposti fondamentali dei rapporti fra individuo e Stato
:■fascista, Milano, 1938, pág. 144. E à pág. 327: “Uindividuo è matéria
‘ (matéria nobilíssimd) che lo Stato informa” .
8. uPer la dottrina fascista, lo Stato ha come fine se medesimo,
vale a dire, la civilità, in quanto contenuto delia “cità”, cioé dello
Stato stesso: e quindi come potenza. Senza di ciò, senza, cioè, questa
exclusiva destinazione intrinseca, lo Stato non sarebbe pienamente
sovrano, vale a dire autarchico, como la nuova coscienza lo exige’,
C arlo C ostamagna, Dottrina dei fascismo, Turim, 1935, pág. 163.
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nova concepção do Estado: esta espiritualidade, esta religião
social.. 9 O totalitarismo, corno s# vê, absorve tudo: o in
divíduo perde-se no Estado, que se transforma em espiritua
lidade, moral, religião, razão única e derradeira de sua exis
tência. Nem nos iluda a expressão “Estado ético”, freqüente
rios lábios dos doutores do novo regime italiano. Não signi
fica ela o zelo do Estado pela observância da lei moral, mas
sim que o próprio Estado se transforma em princípio su
premo de legislação moral, ditando normas; as “suas”
normas, às consciências. Ouça-se uma explicação auto
rizada: “O' Elstado fascista é Estado ético. A esta definição
pode atribuir-se duplo alcance. Ou sè entende que êle age,
de conformidade com. uma lei ética superior___mas esta con
cepção leva à destruição de autonomia do próprio Estado, que
passaria a sér considerado como um instrumento de ideáis
éticos .riãò próprios.; Ou qué o Estado dita à Nação a sua
lei ética, fazendo dela uma norma de ação para todos” . 10
Na prática, porém, o regime do Duce atenuou de muito
o radicalismo desta ideologia. A presença em Roma do Papa
e do centro da cristandade, o senso prático de adaptação às
realidádés vivas, próprio dos latinos, o catolicismo da quase
totalidade do povo italiano foram oütros tantos freios que tra
varam o dinamismo do sistema na sua evolução imanente. ,A
9. “VItalie actuelle est Véxpression d’un 'Etat éthique et qpirituel qui est la fusion complete de Vindividu avec l-Etat, du particulier avec la collectivité, de Vun avçc le tout. C ’est là Vidéálité
de Iq nouvelle conception de VEtat: cette spiritualité,- cette religion
sociale.. . ” (G. Gerace e A. Assante, V E ta t fasciste, Morano, edit.
Nápoles, 1935, pág. 49.
.
10. “Lo Stato fascista è Stato etico: a quèsta ãefinizione si è
data una âuplice,_portata. O s’intende ch’esso agisce in conformità
ãi una legge etica superiore... ma una simile concezione porta
alVannullamento delVautonomía déllo Stato meâesimo, che verrébbe
considerato come uno strumento âi iãeali etici non propri. Ovvero
s’intende ch’esso indice alia Nazione la sua legge etica facenãone una
norma di azione per tutti” . (A ntônio Canepa, Sistema ãi dottrina
dei fascismo, Roma, 1937, XV, vol. III, pág. 123.)
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um
Ip^ípriR concepção da grande nacional subministròu \
||yfiòdus vivendi que foi uma fórmula de conciliação prática,
d fascismo a nação resulta de um processo histórico
lhe comunica as suas características e em cuja linha,
ffjl&ve desenvolver-se a sua vitalidade e grandeza. Daí a imHiipÒrtância das tradições nacionais, conservadas pa língua,
1^ió§ costumes, nas normas do viver social. Entre estas trap|eíições, nenhuma como -a religiosa se embebe tão profunda||r#ente na vida do povò italiano. O catolicismo fala em todos
||pS.seus monumentos, inspira os seus máiores artistas, informa
llfiõda a alma popular e identificá-se com tôdas as vicissitudes
uma existência histórica duas vêzes milenária. Não era
l&pssível exaltar a Itália, vincular-lhe o presente ao passado,
âfiassegurando-lhe a unidade no tempo e afinando com a sua
|||prma própria de civilização sem encontrar uma fórmula de
||bortvivêneia amiga com o catolicismo. O fascismo encon|ç?trou-a na sua própria concepção,de nacionalismo. A so$t,lução não era perfeita. O catolicismo foi para a península
|/tudo aquilo que acabamos de indicar, mas não foi só isto,
nem principalmente isto. Não basta reconhecer-lhe ó valor
hatural de utilidade na òbra da civilização, importa antes
%' de tudo admiti-lo pelo seu vâlor sobrenatural de verdade.
‘‘O Estado fascista” , declârõu uma vez o Duce na Câmara,
“ é antes de tudo e essencialmente fascista; o catolicismo o
Completa” . Imperfeita, poréin, e substancialmente viciada, a
solução evitou na prática maiores conflitos — não todos,
porém — e impediu que o germe venenoso do totalitarismo
desenvolvesse na Itália tôda a virulência de suas virtuàlidades.
Nazismo Com o nacional-socialismo germânico, o centro de
gravidade desloca-se para um plano inferior. Da esfera da
cultura desce para o domínio da raça, de uma zona especi
ficamente humana para o terreno biológico, que nos é comum
com os brutos. É uma demissão dos mais altos valores esnirituais em benefício da exaltação das fôrcas misteriosas e
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indisciplinadas do instinto. O mito do sangue, “ o grande
mito do século X X ” , encerra a chave do enigma da história
e traça à, Alemanha a rota do seu destino. “ As forças cul
turais e criadoras de um povo”, diz H itler , “repousam nos
elementos raciais” , 11 e a raça germânica é a grande raça
privilegiada. Todos os grandes valores de cultura foram por
ela criados. As outras raças são de sub-homens, destituídas
de capacidade criadora, unschoepferisch. Sua missão é
servir aos homens nôrdicos, nascidos para dominar e reger
o mundo. Diante do valor absoluto da raça de cabelos louros
e olhos azuis, tudo o mais tem apenas um valor relativo.
Achamo-nos, assim, em face de unia nova concepção da vida,
de uma Weltamchauung, que não coloca no seu centro o
espírito, mas o sangue, e, como função do sangue, tôdas as
manifestações da civilização, religião, moral, direito* ciências,
arte, todos os ideais de beleza, de perfeição e de virtude. O
hitlerismo, como os outros regimes totalitários, não se con
tenta com ser uma política, pretende ser uma nova filosofia
da vida.
Mas a raça, por si, não pode agir. Coletividade amorfa
e desprovida de eficiência na afirmação de seus direitos e
na amplificação de seu domínio, o Estado é a sua defesa e o
instrumento visível para atuar-lhe as exigências e assegu
rar-lhe a expansão e o triunfo. O fim primordial do Estado
não é assegurar o desenvolvimento de qualquer manifestação
cultural humana, é, antes de tudo,, conservar a raça. “ O
Estado” , doutrina H itler , “ deve considerar como sua missão
suprema a conservação e o aperfeiçoamento da raça, con
dição fundamental de todos os progressos culturais da hu
manidade” . 12 “ O Estado não representa um fim mas um
11. “Die kvltwr — und wertbilâenâen Kraefte wesentlich auf
rassischen Elementen beruhen”. (A. H itler, Mein Kampt, pág. 430.)
12. “Der Staat also sinngemaess ais seine hoechste Auf gabe die
Erhaltung und Steigerung der Rasse zu betrachten hat, diese G runábeâingung aller mensclüichen Kulturentwicklung” (ob. cit., pág. 430).
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t e > É a condição de uma elevada civilização humana, não,
•ém, a sua causa. A causa consiste na existência de uma
Saçà, idônea para a civilização” . 13

C°mo a raça idônea por excelência para a criação e
pUenvolvimento
c^ u r a é a germânica, o ^stádò alemão
p^rites e acima de tudo, um Estado racista, um Estado que
|j|\ira, defende, propaga a raça alemã e a ericaminha à po“$ão de domínio mundial que lhe é reservada. “ O Estado
emão deve reunir todos os alemães com a finalidade, não
sÉde selecionar os melhores elementos raciais econservá-los,
s também de elevá-los, lenta mas firmemente, a uma pol^âo de dqmínio” . 14 Êste valor e esta missão hegemônica
|a raça teuta, identificada com a razão de ser do Estado,
|||nstituem um bem supremo, um absoluto pelo qual se de
viera aferir a nova tabela de valores. “A alma popular” , eS|fève o sistematizador da nova ideologia, R o s e n b e r g , “ a alma
I|opular, função do sangue e da raça (die rassegebundene
MÈôlksseele). é a medida de todos os nossos pensamentos, de
sejos e ações; a medida última de todos os nossos valores” . 15
|||ohtra as exigências dêste absoluto não há direito que pre||valeça, nem princípio moral que se possa invocar. A conpçpção racista, afirma H it l e r , “ não pode conceder a uma
fídéia ética o direito de existir se essa idéia representa um
E i: 13. “Der Staat keinerí Zweck,sondern ein Mittel darstellt. Er
Jgfkí wohl die Voraussetzung zur Bildung imtner hoeheten mensch^lich en Kultur, aliei nicht die Ursache, derselben. Dièse liègt vielmehr
' mpisschliesslich im Vorhanãensein einer zur Kultur befaehigten Rasse”
||:(ob. cit., pág. 431).
14. “Das deutsche Reich soll ais Staat alie Deutschen einschmliessen mit der Auf gabe, aus diesem Volke die wertvollsten Bestaende
y :,<m rassischen Urelementen nicht nur zu sammeln und zu erhaltenK
0 sondem langsam und sicher zur beherrschenden Stellung emporzutuehrerí’ Mein Kampf, pág. 439 — Cf. ainda pág. 456, 475 e passim.
15.

A. R osenberg, Der Myihus des 20 Jahrhunderts. pág. G55.
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perigo para a vida racial dos portadores de uma ética su
perior” . 16
Diante desta concepção do Estado, instrumento da raça
. divinizada, anula-se o indivíduo, com dignidade autônoma e
destino próprio. O seu valor é todo relativo, vale como depo
sitário efêmero e transmissor dé elementos puros da raça
eleita. Desaparece de todo a personalidade com á sua fina
lidade espiritual e a intangibilidade dos direitos que lhe con
dicionam a realização plena.
A§ conseqiiências e as aplicações práticas dêstes prin
cípios deixam-se fàcilmente entrever.
Para apurar e defender a raça, o Estado invade o do
mínio da vida individual. Manda esterilizar os que lhe pa
recem incapazes de reprodução eugenética. Nega os mais comezinhos direitos civis aos que julga uma ameaça à pureza
do sangue nórdico. Monopoliza a educação das novas gera
ções e a orienta no sentido de um materialismo biológico
radicalv “ A educação do sexo feminino” , diz H it l e r , “ deve
obedecer ao mesmo critério que a do sexo masculino. O ponto
mais importante é a educação física, vindo, em seguida, o
desenvolvimento do caráter e, por ultimo, o valor inte
lectual” . 17 Em primeira linha, portanto, a formação de um
bom animal, em segundo e terceiro plano, as qualidades hu
manas do caráter e da inteligência 1 Em resumo, fonte única,
V
16. “Allein sie [a concepção racista] kann auch einer ethischen
Idee das Existenzrecht nicht zubilligen., sofern diese Idee eine Gefahr
fuer das rassische Leben der Traeger einer hoehren Ethik darstellt”.
(M,ein Kampf, pág. 421) . A tradução brasileira do Mein Kampf
[ “Não pode aprovar a idéia ética do direito à existência se, etc.”
Minha luta, pág. 319] não corresponde com fidelidade ao texto
alemão.
17. “Analog der Erziehung des Knaben kann der voelkische
Staat auch die Erziehung des Maedchens von den gleichen Gesichtspunkten ausleiten. Auch dort ist das Hauptgewicht vor aliem auf
die koerperliche Ausbildung zu legên, erst dann auf die Foerderung
der seelischen und zuletzt der geistigen Werte”. {Mein Kampf, págs.
459-460) .
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' 'todos os direitos é a raça e o Estado que a representa,
ierpretando-lhe as exigências e reivindica para si todos os
%tÒs sôbre os indivíduos: mutilá-los, suprimi-los, concellies ou négar-lhes a cidadania, chamá-los à vida pública
recusar-lhes os direitos civis. A mais absoluta estato%;í íía vida internacional, são ainda mais ameaçadoras as
Inclusões . O principio pratico. que passa a regular as reÉgões com os outros povos é o enunciado cinicamente por
Éí dos responsáveis do novo regime: “direito é o que convém
tô povo germânico e à nação teuta” . Com êste utilitarismo
;ieiativísta desaparece tôda a confiança internacional e os
Jratados não passarão de trapos de papel.
Em face da religião, o nazismo declara-se abertamente
§|nticristão. Pelas suas doutrin-as de universalidade, de ca; e fraternidade humana como pelas suas origens seIp itas, o cristianismo é unia religião inferior, indigna do povo
Alem ão e, destinada a desaparecer, ante a nova Weltansfèfyguung, como a noite ao brilho do sol. O art, 24 do proIgram a oficial ído partido recusa formalmente o direito de
iiexistência às confissões religiosas que põem em perigo a
s^lêxistência do Estado ou que são contrárias ao sentimento

fk.í:
^
y/nyoral da raça germânica. Em seu lugar se deverá implantar
Süma religião nacional, neopaganismo que prestará culto ao
l'Velho deus germânico, Wotan, símbolo eterno do homem
l^ riórdico e de suas qualidades superiores, tão vivo hoje como
||?há 5.000 anos. Assim e então, diz ainda o programa do par|.:tido, “a trindade do sangue, da fé e do Estado será perÉ feita” .

R
E

Aí está o totalitarismo alemão : concepção da vida baseada no materialismo racista, negação dos valores da per.j; sonalidade humana, estatolatria desumana.
Comunismo O comunismo inaugurou na Europa contem
porânea o regime totalitário na sua expressão mais radical
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e violenta. O nacional-socialismo não fêz mais que seguir-lhe
as pegadas. Num e noutro caso, na Rússia como na .Prússia,
achamo-nos em face de uma ideologia aventureira e de um
partido que a encarna e empolga o poder do Estado, para
impô-la com guante de ferro, por todos os meios, a uma
nação escravizada. Lá o racismo, aqui o marxismo; lá um
materialismo biológico, aqui um materialismo econômico.
Em ambos os casos, um ditador, um partido qué se inculca
identificado com a nação e persegue todos os que lhe não
aceitam as idéias indiscutíveis, um regime caracterizado pelo
desrespeito a todos os direitos e pelo emprego, em escala
inaudita, da coação e da violência . As analogias são, pois,
substanciais e profundas. A oposição ao bolchevismo, explo
rada como instrumento de propaganda pelos nazistas, é fe
nômeno de superfície: uma luta de influências hegemônicas,
não uma incompatibilidade irredutível de doutrinas e mé
todos. E os que esperavam do nazismo a salvação contra o
perigo comunista ficavam muito à flor das coisas; preocupa
va-os mais a violência, que ameaça os corpos, do que o êrro,
que intoxica as almas. No dia em que núm duelo de ciclopes
a fôrça do nazismo houvesse aniquilado a força do comu
nismo, que concepção salvadora da vida se oferecería à hu
manidade para reconstruir a cidade de amanhã?
Não iremos aqui expor e analisar o materialismo dialé
tico de MArx , que constitui o arcabouço doutrinário do re
gime comunista. Agora, interessa-nos apenas o seu aspecto
totalitário.
O comunismo apresenta-se como uma reação contra os
profundos desequilíbrios sociais provocados pelo liberalismo
capitalista. Em vez, porém, de descer, numa análise com
preensiva, à raiz dos males, ficou à superfície dos fatòs e, na
solução aventada, não fêz mais do que agravar nossos sofri
mentos, desenvolvendo ao extremo as conseqüências dos prin
cípios que lhes haviam dado origem.
Um dos grandes erros do capitalismo foi elevar a cate
goria do econômico ao primeiro plano na vida social. No pro-
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cesso de secularização crescente dá civilização ocidental, os
t e f yalores religiosos e morais foram postos gradualmente à
' ínargem da vida pública e respeitados ou apenas tolerados
& 'còmo questões de fôro íntimo dos indivíduos. As relações
|Êf£;eritre o capital e o trabalho deixaram de ser regidas pelos
|||?;i3Ínperativos da justiça e da caridade para Se inspirarem
l^ngpenas no interesse do mais forte numa concorrência que
f|;3sè proclamara uma lei dá natureza e do progresso a reger
fffõ m u n d o social com um determinismo não menos férreo do
||;;que o mundo biológico. Produzir mais, produzir por menos,
tp-acumular lucros sem preocupações das exigências humanas
v .do trabalho — foi o ideal da sociedade descristianizada do
jcapitalismo liberal.

l|fâ

|í
O comunismo exacerba o mal até ao paroxismo. O ecol^nômico passa a única realidade. A organização da sociedade
,.,jí ;processa-Se como uma função fatal das relações de produção.
(Produtionsverhaeltnisse). Todos os valores culturais huK manos — religião, moral, arte, direito — são apenas superestruturas sem autonomia própria, dependentes da única rea^
llí ^dade econômica. A nova organização social destruirá a economia capitalista e nesta derrubada levará de roldão tôdas
•?'•••as realidades espirituais de que vivem as nossas almas. Da
|| ; maneira mais absoluta e intolerante, a categoria do ecoll? nômico se eleva a um primado totalitário. Na desvitalização
w< humana do ocidente o marxismo representa a fase última de
um processo desintegrativo que se iniciara com a reforma
f e protestante e se agravara com o liberalismo capitalista. Apa
gam-se no horizonte das esperanças humanas tôdas as pos
sibilidades de uma vida espiritual superior. “O último ve
redicto sôbre o comunismo” , diz D awson, “ é que o edifício
que êle está construindo para a nova humanidade não é um
palácio, mas uma prisão: faltam-lhe janelas. O de que ainda
precisa o homem e o por que aspira o seu coração é o advento
de “uma aurora vinda do alto para iluminar os que jazem

|
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nas trevas e na sombra da morte e dirigir-lhe os passos no
caminho da paz” . 18
Outro vício radical do regime econômico da grande in
dústria foi a injusta distribuição da propriedade. Com o pro
gresso da 'máquina e a concentração dos capitais, os bens
produtivos foram-se acumulando nas mãos de poucos, en
quanto as grandes massas de trabalhadores, vivendo de sa
lários insuficientes, sem estabilidade nem segurança, se viam
reduzidos a um estado de quase servidão'. E a sociedade bur
guesa do século X IX oferecia-nos o triste espetáculo de
imensas multidões huníanas, dotadas de liberdades civis e po
líticas, mas sem liberdade econômica. Quem não possui não
é realmente livre em face de quem possui e de quem de
pende.
i
O novo regime, preconizado por M a r x e realizado por
L e n i n , em vez de garantir e robustecer a liberdade por uma
redistribuição mais eqüitativa da propriedade, suprimiu de
todo a liberdade pela concentração da propriedade nas mãos
de um grande capitalista — o Estado. Sem terra e sem
meios próprios de produção, o cidadão comunista é um es
cravo do poder político, que tende sempre a exagerar as suas
exigências e contra o qual não lhe é possível esboçar sequér
uma tentativa de resistência. O totalitarismo mais intole
rante estabelece e defende aqui a sua existência com um
regime econômico que anula tôdas as liberdades indivi
duais. 19
18. “I believe that the ultimate yerãict on Communism will
be that the house it is builâing for the new humanity is not a
palace but a prison, since it has no Windows. For what man still
neeãs and in his heart ãesires is the coming of “a ãay-spring from
on high to give light to them that sit in ãarkness anã the shaâow
of death, to guiãe our feet into the way of peace”. Christopher
D a w s o n , Réligion anã the modem State, New York, Sheed and Ward,
1937, pág. 101).
19. Um exemplo vivo pode subministrar-nos a análise de um
artigo da nova Constituição soviética (1936). É o 125.°, assim for
mulado:
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im para a realização da nova estrutura econômica, o co"tónismo lança mão de um instrumento poderoso, o Estado.
3ô' queremos indagar aqui quais serão as relações entre
liVíduo ou sociedade e Estado na fase definitiva de anari||ismo integral. L e n i n julga que o Estado desaparecerá
por desnecessáriò. Estamos longe desta utopia. Na
que conhecemos, o comunismo não faz senão invertér,
^ p r ó p r io benefício, o Estado burguês tal qual êle o critiO Estado liberal, no pensamento leniniano, não passava
|;,um instrumento de classe, opressor de outra classe,
ítrayés de seu sistema de coações, a burguesia capitalista
“Em conformidade com os interêssês dos trabalhadores e a fim
'consolidar o regime socialista, a lei garante aos cidadãos da
S R .S .S .:
a ) a liberdade de palavra;
fc) a liberdade de imprensa;
c) a liberdade de reuniões e comícios;
d) a liberdade àe préstitos e demonstrações de rua” .
Uma leitura mais atenta desta primeira parte do artigo já é
Jáltamente instrutiva. As liberdades alinham-se aí vistosamente como
mais democrática das constituições. Mas tôdas elas, diz no: início
§á corpo do artigo, são asseguradas para “consolidar o regirnç sociap s ta ” . Liberdade de palavra, de imprensa, dè manifestação pública,
í&m: mas contanto que seja em benefício do comun smo. Falair ou
Prescrever, por exemplo, em favor da propriedade privada, isso não,
feíião contribui para “consolidar o regime socialista” . Mas é a segunda
É?metade do artigo que faz diretamente ao caso.
“Êstes direitos dos cidadãos são assegurados pelo Estado pondo
||à disposição dos trabalhadores e de suas organizações tipografias,
|í^depósitos de papel, edifícios públicos, ruas, serviços de comunicações
l-postais, telegráficas e telefônicas e as outras condições materiais nécessárias à realização dêstes direitos” .
Aí está; tôdas as condições materiais, sem as quais as liberdades
t acima não passam de letra morta, estão nas mãos do Estado, isto é,
^ do partido comunista. A seu critério ficará julgar, em cada caso,
se a expressão do pensamento e a manifestação de qualquer daqueles
direitos contribuem para a consolidação do regime. Tão verdade é
que cidadãos sem propriedade são cidadãos sem liberdade.
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explorava e oprimia os trabalhadores salariados. Na nova
ordem, o Estado será ainda um órgão de classe, o órgão, de
ditadura do proletariado. Nas mãos de um partido único
(como no nazismo e no fascismo), o poder político será o
instrumento aniquilador da ordem burguesa. O Estado já
não tem a missão de coordenar e integrar, mas de eliminar
pessoas e instituições, organizações e idéias que não afinam,
em consonância perfeita e docilidade cordeira, com a ideo
logia que se apoderou violentamente dos postos de comando.
O Estado comunista é, portanto, um poder discricionário
empolgado à mão armada (mediante voto livre nenhum? povo,
até hoje, escolheu o regime paradisíaco dos soviets) por um
partido que dêle se serve para impor a todos os cidadãos o
conformismo absoluto com a mais totalitária das ideologias.
Nenhum setor da vida humana escapa-lhe ao imperalismo
invasor. Sôbre a vida religiosa como sobre a vida econômica,
sôbre a natureza, o valor e o destino do homem, como sôbre
a fórmula de convivência social, o-comunismo tem respostas
definidas e intolerantes que o Estado impõe a todos òs seus
súditos sem nenhum respeito à dignidade da pessoa e às suas
mais legítimas liberdades. O poder político, a serviço de uma
concepção da vida, reclama o homem todo, e contra êle não
é possível Opor nenhum direito .
Apelais para a intangibilidade da consciência religiosa?
Estais condenado de antemão; nem podeis discutir; sois re
ligioso porque vindes de uma sociedade capitalista. “Reli
giões e igrejas modernas, dir-vos-á L e n i n , organizações reli
giosas de tôda a espécie, o marxismo as considera como órgão
de reação burguesa, que servem para defender a exploração e
embrutecer a classe operária” .
Aos abusos sempre possíveis dos poderes opondes os im
perativos superiores da moral que se impõe igualmente a go
vernantes e governados? L e n i n ainda vos responderá que a
moral é a conveniência do partido ditador. “ Moral é tudo o
que serve à destruição da velha sociedade de exploradores e
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Í| lÓ agrupamento de todos os trabalhadores em tôrno do proiibtariado que forma a nova sociedade comunista”*. 20
JÍÍWv'-'
Recorreis à dignidade inviolável da pessoa humana, às
jp&ijas liberdades essenciais, aos seus direitos intangíveis e às
lll&igêiicias superiores da justiça que os tutela? O comunismo
^Éj»o conhece a pessoa, só maneja massas humanas, coletivi$ía.çles parciais ou totais, às quais imola os indivíduos como
glistrumentos ou coisas sem valor nem direitos. “ A liberdade
j|wuina burla quando entra em conflito com os interêsses da
^ibertação do trabalho da jugo capitalista... A igualdade é
Ibutra burla se entra em conflito com os interêsses do. trafbãlho” . 21 “Tôda a nossa justiça, tôda á nossa igualdade
listão subordinadas aos interêsses dá destruição do capita
lis m o ” . 22
E por isso mesmo que a imposição do comunismo repre
sen ta um bem absoluto e a pessoa desaparece ao serviçodes:íf>ótico do partido e da massa, o novo regime não hesita ante
;là escolha dos meios. Todos êles são bons e devem aplicar-se
l^ara o conseguimento dos fins almejados. Instala-se assim
|;oVíegime da violência mais ilimitada como meio normal de
•no . “No estado atual das coisas a violência é nécès|,sária” . 23 O sinal para se conhecqr uma ditadura autêntica
ft& iY t-i:'
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20.

L enin , La. Révolution bolcheviste, p á g . 245: ■

r

21.

L e n in , ob.

c i t ., p á g .

OH

278.

22. L enin , ob. cit., pág. 181. Antes de L e n in , doutrinava M arx :
j|.t “Que cada homem tem um valor como um ser autônomo é uma
fi,:.. ilusão, um sonho, um postulado do cristianismo quando afirma que
todo o homem tem uma alm a”. (M aRX-Engels, Histórical Crilical
, Edition, vol. I, p á g . 5 9 0 ).
23. L e n in , V a n n é e 1920, pág. 227. E a violência não acabará
j£ , com a ditadura do proletariado. A luta de classe continuará sempre
sob “formas novas”, Estas formas serão, no dizer de L e n in : “l.°) a
repressão da resistência dos exploradores; 2.°) a guerra civil (çom.preendida como resistência especial aos exploradores); 3.°) a neu
tralização da pequena burguesia, sobretudo dos camponeses,.. neu
tralizar, na prática, é reprimir pela fôrça”. (VA n n ée 1920, pág. 10.)
No presente como no futuro, o comunismo acena sempre para a
pobre humanidade com um punho cerrado.
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do proletariado é, no dizer ainda de L e n i n , “ o esmagamento
pela fôrça dos exploradores como classe, a violação da demo
cracia pura, isto é, da igualdade e da liberdade em relação
a esta classe” . 24 Tal a teoria; a prática conhecemo-la todos.
Onde quer que, por breve ou longo tempo, se tenha implan
tado o comunismo, sulcou sua passagem com torrentes de
sangue humano. E D a w s o n não fêz senão registrar um fato
doloroso quando escreveu que ao comunismo cabe a respon
sabilidade de haver “ inaugurado o culto da violência e o
desprêzo da vida humana que alastrou, como uma epidemia,
da Europa oriental-para a central e poderá ir ainda mais
longe” . 25
Pelos princípios que o informam como pela prática qi
os aplica, pela sua estrutura econômica como pela sua co
cepção geral da vida, o comunismo realiza, em nossos dias,
o tipo mais acabado do totalitarismo.
II
Esta exposição simples e sucinta dos princípios orgâ
nicos do totalitarismo já nos está a mostrar a sua absoluta
incompatibilidade com a doutrina católica. Não se trata de
divergências secundárias, ou de desinteligências políticas a
que o tempo poderá trazer remédio; a oposição é radical e de
princípios. Antes de ser um regime, o totalitarismo é uma
doutrina, uma doutrina do homem, da sociedade e do Estado,
e, como tôda a doutrina do homem implica uma concepção
geral do mundo, os governos totalitários são a expressão po
lítica de uma concepção da vida e de uma filosofia do uni24.

L

e n in

, La Revolution prolétarienne, pág. 42.

25. “ Here the responsability of Communism is á very heavy
one, for it has originated that cult of violence and that contempt
for the value of human life which have spread like an epiâemic
from Eastern to Central Europe and may spread yet farther .
(C hr . D a w s o n , Religion anã the m odem State, pág. 65.
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lljrj^o. Entre esta visão dos homens e das coisas e o catoli$§$smo a antítese é irredutível. Sem renunciar à sua própria
^lèflnição, o totalitarismo nunca poderá ser batizado. 20
O cristianismo, como a sã filosofia, vê, no homem, um
l^omposto substancial de corpo e alma, de matéria e espírito.
Ia sua realidade espiritual, pela porção mais nobre do seu
% êste princípio ontológico Que pensa e quer livremente,
indivíduo humano transcende o mundo material e eleva-se
^dignidade de pessoa. Sua finalidade essencial é realizar
destino próprio, mas um destino de espírito, que se pronga para além das fronteiras do tempo. A razão suprema
uma existência humana eleva-se acima de todos os va
res temporais e terrenos; é um fim em si que, sem uma
:rdem ontológica que repugna à inteligência, não poderá
íca baixar à categoria de simples meio, de coisa que se
t, de instrumento que se emprega para conseguir objevos subalternos enclausurados nos limites dò tempo e do2
6
26.
Esta é a diferença entre um govêrno forte e um govêrno
|;totalitário. O govêrno forte concentra numa só mão ou em poucas
J|nãos os poderes políticos da soberania. Em vez de dividi-los por
l í r i o s colégios (legislativos, judiciários, administrativos) e deter£nünaii'-lhes a constituição por sufrágio popular mais ou menos di|£eto, enfeixa-os numa autoridade central, una e poderosa. O gofjyêrno totalitário exorbita da esfera política e invade todos os do|ihínios da cultura; não se dirige só ao cidadão, reclama o homem
Jtodo. Identificando-se com um sistema ideológico que é relig ão,
vmoral, direito, economia, impõe-no às consciências por todos os
■meios, inclusive os mais violentos. Igreja, família, educação, pro: fissão, nada há que não passe a depender totalmentç do Estado,
■tanto na sua existência quanto na sua orientação. Luís X IV con
centrava na sua augusta pessoa todo o Estado, era üm soberano
forte e absoluto; não era, porém, totalitário. Fora do âmbito do
Estado conservavam a sua autonomia os outrós domínios da cultura.
À sabedoria política de um povo compete escolher a forma de re
gime mais adaptada às vicissitudes de sua evolução orgânica e às
fases de seu desenvolvimento histórico. Com a consciência cristã,
porém, em hipótese alguma, é compatível a absorção totalitária do
homem pelo Estado.
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espaço. Dêste direito supremo do homem, que é ao mesmo
témpo o seu supremo dever, de realizar a plenitude do seu
destino derivam os outros direitos inerentes à natureza hu
mana, e que, por isto mesmo, não poderão ser postergados
nem confiscados em benefício de realizações inferiores..
A esta excelência natural do homem, o cristianismo
acresceu a dignidade sobrenatura^ de' filhos de Deus, remidos
pelo sangue redentor de Cristo, herdeiros da felicidade di
vina. Para quem o vê dessás alturas iluminadas pela fé, é
inexprimível o valor de um homem. A linguagem singela do
Evangelho abre aqui às nossas meditações perspectivas de
uma profundeza insondável: “que aproveita ao homem ga
nhar todo o mundo se a sua alma vier a padecer algum de
trimento?”
Da natureza do homem, que procura na sociedade o
ambiente propício ao desenvolvimento de suas virtualidades,
resulta a função própria do Estado, a origem de sua autori
dade soberana, os limites intransponíveis de suas atribui
ções. O Estado existe para servir à pessoa humana. Sua ta
refa é tutelar os direitos individuais, promover a prosperidade
geral, criar e desenvolver um ambiente de cultura, rico de
valores humanos, onde os indivíduos encontrem, em abun
dância razoável, o de que necessitam para atingir a pleni
tude de seu destino. O poder político, nas suas múltiplas
formas, a autoridade soberana, com a amplitude de seus di
reitos, não tem outra razão de ser. Aos olhos da razão não
se justificam senão por esta nobre finalidade de servir à dig
nidade da pessoa. Não envelheceu a lição de T aparelli: “ são
duas as operações sociais, diferentes uma da outra como o
meio difere do fim; ação política ou de razão de Estado, e
ação civil, ou de razão comum; e esta é fim daquela. Quando
a sociedade conserva e aperfeiçoa sua própria unidade e á
eficácia de sua ação, atua na ordem política, mas para que
fim procura ela realizar a sua própria perfeição? Para poder
melhor prover ao bem dos indivíduos associados. Quando

W
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êste poder, atua na ordem civil, para a qual existe
^fòrdem política” . 27
Um Estado absoluto é uma contradição inadmissível*
iffpílo ser criado envolve nà própria essência uma relação de
pi|pendência do ato criador, isto é, da inteligência e da von» d e de Deus. Criando a natureza humana, com a sua tenBéneia para a vida-social que lhe condiciona a existência e a
f e pansão, Deus chamou outróssim à existência a família e
l i s t a d o . Como todo ser contingente, portanto, a sociedade
Êiyil com a estrutura j uridico-política que lhe é inerente de®1ènde ontològicgmente daCausa primeira.
Esta dependência ontológica envolve outra, não menos
|fepórtante: a dependência ideológica. Ao Estado impõe-se
t|ná finalidade própria, a que lhe não é dado subtrair-se sem
j^nejgar a si mesmo. Instituição natural, póstulada pelas
|kigências do homem, e tôda a serviço do seu aperfeiçoa
mento, tem, neste objetivo indeclinável, o principia supremo
'^guiador do exercício dos seüs poderes. É esta finalidade*
^he, assegurando 0 ponto de convergência de tôda atividade
Dcial, permite uma filosofia e uma doutrina do Estado. Sem
|ía ainda se descoroa da sua dignidade o poder público, refcluzido ao puro emprego da violência e da coação externa.
pJma ordem de fins, que se impõe a governantes e gover
nados, constitui o princípio moral da obrigação que, atingindo
Ifís consciências, dignifica os sêres livres e funda esta reci||procidade de direitos e deveres que elevam o convívio huIpiano ao nível superior da inteligência e da liberdade . FunHdada na lei eterna, expressão imprescritível da sabedoria cria“ dora, existe, portanto, fora e acima do Estado, uma ordem
fiobjetiva de justiça, que define e limita o exercício de suas
í-atividades.
O totalitarismo de Estado não se concilia com a visão
Icristã, nem mesmo com uma simples1concepção espiritua27.
n.o 736.

T aparelli D ’A zeglio, Saggio teoretico di diritto naturale,
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lista do mundo. O materíalismo e o pânteísmo, a negação do
espírito e da ordem moral constituem os pressupostos filo
sóficos ou as implicações lógicas desta apoteose do Estado,
que, reclamando o homem todo, lhe desconhece os destinos
imortais e, proclamando a própria autonomia absoluta, sub
verte catastròficamente a jerarquiá do ser. Só o Infinito
pode suportar, sem contradições, as responsabilidades inte
lectuais e ontológicas do Absoluto.
J
Há, portanto, visceral e irredutível, um antagonismo
entre â doutrina católica e a filosofia do totalitarismo. Não
foi necessário que as ameaças dos regimes inspirados por
esta filosofia política toldassem os céus da Europa e acorl
dassem as reações armadas das democracias ocidentais, para
que a Igreja desse alerta às consciências dos seus filhos e
denunciasse a iminência e grandeza do perigo que impendia
sôbre á nossa civilização.
Já Pio IX, na alocução de 9 de junho de 186.2, condenava
a seguinte proposição, precursora dos totalitarismos contem
porâneos: "O Estado, como fonte e origem de todos os di
reitos (omnium jurium origo et fons), tem o direito de não
ser limitado de modo algum” . 28
L e ã o X III, nas suas grandes encíclicas, insistiu sôbre a
mesma verdade. Colhamos apenas algumas citações-na
Rerum Novarum (1891). “ O homem é anterior ao Estando;
antes de entrar no consórcio civil já possuía da natureza o
direito de prover a si mesmo” . “Não é justo que o cidadão
e a ‘ família sejam absorvidos pelo Estado” . “O pátrio poder,
não pode o Estado anulá-lo ou absorvê-lo” . 29
Quando o perigo se tornou mais ameaçador e os regimes
totalitários começaram a traduzir em medidas de ação as
suas doutrinas liberticidas, a voz da Igreja se elevou mafs
28. Cf. Cavallera, Thesaurus doctrinae catholicae, Parisiis,
Beauchesne, 1920, n.° 508, pág. 268; em D enzinger , Enchiriâion Sym bolorum, n.° 1.739.
29.

Rerum Novarum. ns. 6. 28. 11.

7f''.
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íalto e mais freqüentes ressoaram as suas advertências. De
!|iíodó geral, ou, sob esta ou aquela forma particular, o totaTftJitg-rismo foi nestes últimos 20 anos constaritêmente aponjÉàdo’ pela Igreja como doutrina ánticristã e das mais desáSfetrósas conseqüências para a civilização humana,
Quando ò fascismo começou a explicitar as suas doul^inas, o Santo Padre, na álocügão de 14 de1dezembro de
||925, declarou desassombrádamente: “ A Igreja Católica e
Spheia a tôda concepção política, que, fazendo da sociedade
P já o .Estado fim de si mesmo, é levadafàcilmente, para; não
zer fatalmente, a sacrificar e absorver os direitos indivitjàis é particulares, com resultados, como é bem de ver, der
strosos” . 30 O ano de 1931 assinalou um çhoque forte entre
Ússolini e o Papa, a propósito da liberdade de educação;
,20 de junho, num documento célebre pela clareza e vigor,
Encíclica Non' abbiamo bisogno dirigida a todo orbe cató>o, o destemido Pontífice, resumindo os seus ensinamentos
iteriores,_afirmou ainda uma vez: “ a concepção que reama como pertencentes ao Estado as novas gerações, iniramente e sem exceção, dos primeiros anos à idade adulta,
|||ão se poide conciliar com. a doutrina católica nem tampouco
g q m o direito natural da família” . 31
freqüentes ainda foram as condenações explícitas
Mò.totalitarismo nazista e comunista. Entre 1924 e 1937, em
Ifpi encíClicas pelo menos, denunciou o Papa expressamente ò
pjçomunismo como uma das maiores ameaças de nossos dias.
p entre 1934 e 1939 não há quase documento pontifício de
importância em que se não acentuem as incompatibi-

I

;

30. Civilità Cattolica, 2 de janeiro de 1926, pág. 15. N a aloCução
ano seguinte, 20 de dezembro de 1926, o Papa novamente de1'piorava “la cbncezione, che non può essér cattolica, la quale fa deito
^ t a t o un fine e áelVuomo e dei cittaúino un mezzo, tutto in quélto
$tyonòpolizzando ed assorbendo’. (Cf. Civ. Catt., l.° de janeiro de
^1927, pág. 19).
31. Enciclica " Non abbiamo bisogno” de 29 de junho de ,1931.
fXctes de SS. Pie X I, t. VII, Paris, 1936, pág. 212.
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lidades doutrinais entre o nazismo e o cristianismo. Dpis,
entre êstes numerosos documentps, são partiçularínente cé
lebres, tanto pelo seu conteúdo -r- uma análise minuciosa e
objetiva dos sistemas ideológicos condenados — quanto pçla
sua promulgação quase simultânea, como a asspeiar duas
formas fundamentalmente análogas de um mesmo tptalita^
rismo, ameaçador destas liberdades essenciais sem as quais
não podem respirar as almas batizadas e remidas pelo sangue
de Cristo.
I

À primeira destas encíclicas, M it brennender Sorge, da
tada em 14 de março de 1937, é a Condenação do nazismo. \
Nela se lê, relàtivamente ao ponto que estudamos, esta dou- \
trina salvadora dos direitos humanos. “ A sociedade é que
rida pelo Criador, como meio de levar ao desenvolvimento
pleno as faculdades individuais e sociais de que se deve servir
o homem, ora dando, ora recebendo, para o bem seu e dos
demais. Ainda os valores mais altos e universais que só a
sociedade, e não já o indivíduo, pode realizar, tem, na von
tade do Criador, como último fim, o homem, o seu desen
volvimento, a súa perfeição natural e sobrenatural” . 32
Cinco dias, depois, a 19 de março, saía outra Encíçlica,
piyini Redemptoris, esta contra o comunismo ateu. Também
aqui ainda uma vez se reivindica decididamente contra o
imperialismo totalitário a dignidade da pessoa que não pode
ser alienada nem absorvida em benefício da massa. “No
plano do Criador a sociedade é um meio natural, do qual
pode e deve o homem servir-se, para alcançar o próprio fim»
uma vez que a sociedade é para o homem e não o homem
para a sociedade. Esta doutrina deve entendesse, não no
septido do liberalismo individualista que subordina a spciedade à utilidade egoísta do indivíduo, mas no sentido de que,'
mediante a união orgânica com a sociedade, a colaboração

32.

M it brennender Sorge, 14 de março de 1937.
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tPr?W 9> todos possível realizar a verdadeira felicidade
P in a 't e r r a ” . “
^ | | íí,í .' ^ o satisfeito com tantas e tão explícitas afirmações,-a
|: ^agrada Congregação dos Estudos enviava a 13 de abril de
Éí; i938 aos seipinárips e universidades católicas uma lista de
iHòitp proposições com a advertência de que se esforçassem
Illmor evidenciar-lhes a falsidade à luz da biologia, da filosofia
íjílé das ciências jurídico-morais. Sete destas pfoposições refel^fem-se de modo especial ao racismo nazista; a oitava, enun•^;çiada em termos mussolianos, é de caráter mais geral e
^|(íatinge o totalitarismo em todas as suas formas. Assim se
íjfílacha ela formulada: O indivíduo só existe pelo Estado e
|í;;para o Estado; todos os seus direitos são mera concessão do

^ E s t a d o ”,
Ilvií
Ern 1939 a Pio X I sucedia Pio X II. Sôbre os céus da po
lítica internacional adensavam-se as nuvens pesadas, precur||;%(jras da grande tempestade. Depois da demissão de Muni“flm ie os estados totalitários, armados e atrevidos, pareciam
sflíós árbitros irresistíveis da situação. Nesta “hora das trevas” ,
P h ;n o vo Papa escreve a sua primeira Ençíclica. Nela, entre os
f e f.vefTOs fundamentais, “ fonte de gravíssimos males” , dènpncia
êrro çontidp nas concepções qúe não duvidam desligar a
|| autoridade civil de toda a dependência do Ente supremo —
p;>. Causa Primeira e Senhor absoluto, tanto do homem comp da
^ so cied a d e — e de todo o vínculo da lei transcendente que3
33. Divini Redemptoris, de 19 de março de 1937, n.° 29. Poupo
• antes escrevia o Pontífice: “O comunismo despoja o homem de sua
i liberdade, principio espiritual da; vida moral; priva a pessoa hu
mana d[e tudo o que constitui a sua dignidade, tudo o que morai
mente se opõe ao assalto dos instintos cegos. Ao indivíduo em face
da coletividade não reconhece nenhum dos direitos naturais & pessoa
humana, que, assim, no comunismo, fica reduzida a uma peça do
sistema” . Ibid., n.° 10. A seu modo e em outro estilo é o que dizia
R oosevelt em 1940: “The Soviet Union, as a matter of practical
íaet known to you anã to all the world, is a dictatorship as absqlute
as any other dictatorship in- the world’. (Cf. F. S heen , Philosophies
at war, New York, 1943, pág. 7 ).
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deriva de Deus como de fonte primeira e lhe concedem uma
faculdade ilimitada de ação, abandonada à onda movediça
do arbítrio ou apenas aos ditames das exigências históricas
contingentes é dos interêsses relativos. Renegando assim, da
autoridade e do império de sua lei, o poder civil, por conse
quência inelutável, tendo a atribuir à si próprio a absoluta
autoriomia. que compete só ao supremo Feitor de tudo, e a
substituir-se ao Todo Poderoso,, elevando o Estado ou a cole
tividade a fim último da vida, a critério supremo da ordem
moral e jurídica, e interdizendo, portanto, todo apêlo aos
princípios da razão natural e da consciência cristã” . Nesta
apoteose do Estado, inconciliável com a razão do homem e a
consciência do cristão, vê Pio X II um dos -grandes desvios
dos nossos tempos, extremamehte nocivo “ao bem-éstar das
nações e à prosperidade da grande sociedade humana” . 34
Seria interessante, se não nos faltara o espaço, acom
panhar a repercussão imensa que em todo o orbe católico
acordaram as palavras dè advertência, tão repetidas e tão
sérias, do supremo Pastor. Conscientes da gravidade do pe
rigo e da urgência de defender o patrimônio da verdade
cristã, a jerarquia católica expôs em documentos coletivos,
solenes e, por vezes, de um desassombro heróico, a incom
patibilidade irredutível entre os princípios do totalitarismo
e as exigências imprescritíveis da dignidade humana e dá
consciência cristã. Lembralnos, entre as mais notáveis^ ag
pastorais coletivas ou isoladas do episcopado na Alemanha,
na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Bélgica, na
Holanda, na Áustria, na Polônia e na Argentina,
Por tôda a parte e à luz da publicidadé mais manifesta,
á Igreja Católica afirmou a sua irreconciiiávèl ópòsiçao às
doutrinas iftformadoras dos totalitarismos, materialismo dia
lético de M a e x , absolutismo panteísta do Estado de H e g e l ,

34, Summi Pontificatus, de 20 de outubro de 1939; Acta Apostolicae Sedis L X X X I (1939), págs. 431-432.
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p|i/empirismo oportunista de Maquiavel. Oposição clara, pro®||unda, insanável, porque oposição de princípios. 35
p % , . À vista dêste contraste de doutrinas que ressalta à prip í lpieira análise e em face desta multidão de'documentos que o
É p í^ in h a m numa freqüência e unanimidade impressionantes,
feiiisihuar não sei que simpatia secreta ou aliança mal djsfarM f^ada da Igreja com os totalitarismos é fechar os olhos à evi||gdêneia. ou deixar-se dominar por interêsses subalternos com
Içímenosprêzo da justiça e da verdade.
No domínio das idéias, onde os conflitos, menos san^|girentos, são mais decisivos e duradouros do que nos campos
S | d e batalha, a Igreja elevou-se* serena e majestosa, contra a
^ fg rà n d e onda invasóra das teorias • totalitárias. vE só ela o
p i :podia fazer com a segurança da coerência e a certeza da vi||f|ória. As ideologias que alimentam os governos de fôrça não
nasceram no século XX, nem brotaram por geração esponffíwtânea no entre-guerra dos dois últimos decênios. São o fruto
pfeamadurecido de desvios intelectuais que remontam mais
g ;.g4uuge e contra os quais a Igreja tomou sempre posição çlara
||;;;é definida. Quando se nega a existência do espírito e da lilíf .herdade, quando se ridicularizam os direitos naturais decorTehtes da dignidade ontológica da pessoa, quando se vê no
H^homem apenas o último elo de uma cadeia evolutiva que não
pfc transcende o nível da biologia, em nome de que princípiosf e ‘ .'
■
‘
;■
•
||
||v
j||

||V
j|pv
|S:;
p
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35. Neste artigo limitamo-nos à exposição de doutrinas e à
discussão de idéias. Mas, se quiséssemos buscar às nossas conclusões
uma confirmação dos fatos, a história contemporânea no-los ministraria em abundância. Por tôda a parte, o totalitarismo viu na
Igreja Católica o seú primeiro inimügo e procurou eliminá-lo com a ,
Violência e a astúcia, a perseguição velada ou ostensiva. Na Itália,
pelos motivos indicados acima, os choques limitaram-se a escaramuças regionais ou a conflitos de menor duração. Na Alemanha o
contraste assumiu, aos poucos, as proporções de uma verdadeira perseguição religiosa, dirigida com fria tenacidade e método inf lexivel.
Nos paises, onde o comunismo logrou instalar-se, as hostilidades reVestiram-se de uma truculência sanguinária de que talvez não há
exemplos nos fastos da crueldade humana.
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Sêjprètêttde levantar barreiras às exigências <fé úm Estádo
que se problaitta ònipotehte? Por qüe não há de ser o~ci'dãdão
iodo para o grúpõ, cpmo a abelha ê tôda pára a còlmeia?
Fora da ehiinência essencial do espírito è dá imortalidade
dos séüs destihos, onde fundamentar o caráter sâgrado da
pessoa hümaha è â inaliênabilidade dos séüs direitos?36
Õ cottibáte aò totalitarismo é mais prOfühdO do que pode
párecér a üma visão superficial. A sua sorte rião se decide
com as armas no entre-choque dos grandes exércitos. A raiz
db mal mergulha mais funda e prende-se a concepções do
homem, da Sociedade e do universo que se opõem em antâgoüisttios totais. E qüahdo as idéias lutam, sõ a verdade pode
assegurar os triünfos definitivos.
Por isto, em nossos dias, a Igreja, inermé, aparece-nos
éOmò à defensora invicta da liberdade e da dignidade hu
mana. Nos seus lábios festas palavras não têm só a resso
nância emotiva explorada pelos'comícios turbulentos da dehiâgogià. São uma reálidadé profunda harmoniosaménte
èhqüadradá numa visão coerente da vida. São parcelas preciosás do patrimônio doutrinário divinámentè confiado à fidélidadé dè süa güarda incorruptívèl para salvação dó gênèrò hümanb.
,
Só aSsim, quando defendida pela Verdade, poderá sér
completa á vitória da liberdade.
Veritas liberabit vos.
36. Um exemplo de casa. Entre nós, em 1888 escrevia T óbiàs
B arreto: “A fôrça que não vence a fôrça hão sé faz direito; ó di
reito é a fôrça que matou a própria fô rç a ... Tal é a concepção
que está de acôrdó com a intuição rhoilistlca do mühdo”. (0iifesitõè<y
vigentes ãe Filosofia e de Dirito, Recife; 1888; pág. 147.) Sè d di
reito é á fôrça què matou a própria fôrça, qué opor aó “diireito”
do Estado que matou tôdás as outras férças e parã ttiêlhor fifthâr
os seus "direitos” cerca-se da Gestapo ou dá G. P. Ü.? Eis o qüé; éhi
nomè da "intuição” monística do mundo é contra as "figüràs ana
crônicas’ qüé ainda defendiam o direitb naturáí, se ensináva dás
cátedras das nossas faculdades.

ÍWUNISMO TOTALITÁRIO È ANTIDEMOCRÁTICO

Õ comünisiho representa a expressão mais completa doJtàitàrisvio.
Totalitarismo, como diz bem o próprio têrmo, é o re||ne político que absorve o homem todo, pondo-o a serviço
||&1 do Estado, que o reclama, para subordiná-lo a uma ideoÍ|ia. Onde uma ideologia se apodera do poder público e
Itíé se serve, para impor-se pela violência à consciência dos
itjladãos, aí há totalitarismo. O nazismo não é outra coisa.
§Fem outra coisa.é o comunismo.
s Sua doutrina é o'marxismo, interpretado por L e n in .
que é o marxismo?
,Si Em religião é o ateísmo militante, a negação de Deus,
Éitk objeto de propaganda incansável. “A abolição da reliião” , escrevia. M aex em 1844; “como felicidade ilusóriâ db
l&vo, é exigida pela sua felicidade real” . “Á religião é o ópib
povo” . O comunismo é, portanto, uma guerra de morte
Deus, a tôda e qualquer religião, as realidades mais saIgradas de que viveu sempre a consciência religiosa da hutfnanidade (Ver textos em Ateísmo militante.)
Em moral é a negação de tôda ordem de valores espiri||uais, sua substituição pelo utilitarismo mais radical, a apo|tebse do princípio “ó fim justifica os meios” . — L e n in :
j|v‘Áfirmamos que nossa moralidade é inteiramente subordifnada aos interêsses da luta de classes do proletariado” .
í Y aeoslavsky: “Ético é tudo o que coincide com os interêsses*

*

Notas em, r‘ésposta a üma consulta.
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da Revolução proletária” . É fácil e horrível de pensar na
atividade revolucionária de um partido que para triunfar não
recua diante de nenhum crime ou para o qual só há um
crime: não triunfar.
Em filosofia é a afirmação do mais radical materialismo.
Nada existe que transcenda a matéria. O espírito e tudo o.
que é espiritual não passam de palavras ôcas, vazias de qual
quer conteúdo real. O homem, frustrado assim de sua dig-^
nidade pessoal, com destino próprio, e imortal, com direitos
inalienáveis, postulados pela realização dêsse destino, fica\
reduzido a um puro animal, que nasce, hoje para morrer \
amanhã, sem direitos nèm deveres, sem ideais nem espe-1
ranças, simples instrumento nas mãos do partido para a ‘ rea
lização de seus planos. A história da humanidade perde tôda
a sua sign icação de espiritualidade e nobreza para reduzir-sé a simples rélações econômicas, isto é, ao esfôrço do
homem para tirar da natureza o pão para a bôca.
É esta ideologia, destrúidora ’de tudó o que constituiu
em todos os tempos os mais preciosos tesouros do homem,
que anima o comunismo. Como todos os regimes totalitários,
o comunismo, violando os mais sagrados direitos à liberdade
de consciência, procura impô-la por todos os meios de que o
Estado pode lançar mão.
Pela educação, que, monopolizada pelo Estado, forja às
novas gerações nos seus moldes rijos.
v
Pela 'imprensa, pelo rádio, por todos os meios de trans
missão de pensamento que passam para as mãos dos po
deres públicos a serviço da doutrina oficial do partido.
Pelo cordão Sanitário de isolamento que fecha as popu
lações vítimas do comunismo a todo o contato intelectual
com os outros povos, à circulação livre 'das idéias, mãe do
progresso e da ciência.
Quando êstes meios de coação' moral, mobilizados pela
propaganda dirigida, não surtem o desejado efeito, entram
em ação a coação física, a violência, a fôrça brutal. São as
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polícias, as G-PU, ou que outro nome tenham, irmãs gêmeas
; da Gèstapo, são os expurgos periódicos, são os campos de
/concentração, são as execuções que se seguem aos processos
^espetaculares ou se reaiizam no silêncio misterioso das prif sões,; donde não voltam muitos dos que lá entraram, e o
art. 13 de recente e triste memória.
O comunismo é, portanto, um regime totalitário no mais
Vigoroso sentido da palavra.
VChamá-lo de democracia é abusar das palavras para fa>zê-las dizer precisamente o contrário do que significam.
i.
Nenhuma das propriedades essenciais â democracia, qual
■a concebemos sempre, se verifica no regime comunista.
A democracia é e foi sempre, antes de tuçjo; um regime
de liberdade, de respeito aos direitos essenciais do homem,
de acatamento à dignidade pessoal dos nossos semelhantes.
Procurai no regime comunista as mais elementares das
nossas liberdades democráticas. Não encontrareis uma só.
Liberdade ■política? O goyêrno comunista é o govêmo de
um partido só . Onde só existe e pode existir um partido não
há liberdade política. E quando êste partido. é informado
por uma ideologia materialista e intolerante, como a que exa
minamos, há pouco, o seu governo orça pela tirania mais
despótica de que há lembrança na história. Na Rússia, o
partido numera nas suas fileiras menos de 3% da população.
Os outros 97% não lhes pertencem . Pode çhamar-se demo
crático um govêmo, que está nas mãos de um só partido
constituído por uma minoria que detém tôda á fôrça do Es
tado e com ela impede a quase totalidade da nação de organizar-.se em outros partidos?
Liberdade religiosa? É a mais sagrada das liberdades
porque interessa o domínio da consciência no que ela tem de
mais delicado e pessoal . Lede o art. 124 da Constituição so
viética:
“Para assegurar aos cidadãos a liberdade de consciência,
a Igreja na URSS está separada do Estado, e a escola da
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íg fè jã . Libefdádè dé culto religioso e- liberdade de propa
ganda anti-religiosa são recónhecidás ã todos os cidadãos” .
Como em tôdas as fórmulas comunistas, as palavras
aqui não èxpriinem más dissimüíaih o pensamento.
Qúèréis ver coino sé asségura a liberdade de consciência
de todos os Cidadãos religiosos?

1.
b) Separando a escola da igreja, isto é, proibindo
tôda a igreja, ou religião, orgáhizar, abrir escoias ou 6nsiháf religião nas escolas abertas por outrem.

2.
°) Assegurando a liberdade de propaganda anti-re
giosa, mas não reconhecendo a liberdade de propaganda re
ligiosa. Escrever, falar em favor da religião, exercer o apostolàdó, hão ò autoriza a Constituição soviética . Fazer propagàndá aMi-reUgiosà, organizar ligas dos Sem-Deus, submiriistrar-lhe todps os meios indispènsáveis à sua atividade de
ateísmo militante, isto sim, é um direito constitucional, na
Rüssia. Ora, qual sêrá a sorte da religião num país onde,
tias éscólas; não é permitido o ensino religioso; òride, nem
pêlà palavra fálàdâ nem pela escrita, é permitido ó apostoládp religioso; ondè, à mais furiosa atividade anti-réligiosa,
sê facilitam todos òs meiOs de uma atividade devastadora?
Pòis bem, assim é que hâ URSS se entende a liberdade
democrática, “que assegura a. todos ós cidadãos a liberdade
dê cònsciênciá” ;
Liberdade de expressão e de imprensa? Ainda aqui
abramos a Gbnstituição soviética. Leiamos o aft. 125, assim
formulado:
“Eih cOnfOrmidàde còin os interesses dos trabalhadores
e a fim de consolidar o regime socialista, a lei garante aòs
cidadãos da URSS:
aj a liberdade de palavra;
b) a liberdade de imprensa;
c) a fibeldade de reuniõés e comícios;
d) â liberdade dé pféstítoS é dehionstfações de rüa” .
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iêitüíà ffiais atehta désta priiheirá piárté dó artigo
||âítâinênté instrutiva: Às iiberdâdfes alinhãiii-se aí ViSgnente como na mais democrática das constituições. Mas
|ÍS elas, diz no início o cõrpò dó ártigò, são âssegtirádas
“consolidar o regime socialista” ; Liberdade de palavra,
Imprensa, de manifestação pública* sim: mas contanto
|;seja èm benefício do comunismo. Falar ou feseífevèf * pot
ó, em favor da propriedade privada, isso não* não
tiibui para “consolidar o regime socialista” . Mas é a se|pa inetade do-artigo que faz diretamente ao càsb:
* V'\
••
■
|Sí‘Êstes direitos dos cidadãos são assegurados pelo Estado
à disposição dos trabalhadores e de suas organizações
jgràfias, depósitos de papel, edifícios públicos, ruas, serde comunicações postais, telegráficas e telefôpicas e as
tras condições materiais necessárias à realização dêstes
leitos” .
Aí está; tôdas as. condições materiais, sem as quais as
erdades acima não passam de letra morta, estão nas mãos
fÇÉstado, isto é, do partido comunista. A seu critério ficará
em cada caso, se >a expressão do pensamento e a ma‘éstação de qualquer daqueles direitos contribuem para a
nsolidação do regime. Tão verdade é que cidadãos sem
fopriedade são cidadãos sem liberdade.
Eis, senhores, o que é na realidade o comunismo: a
orte de tôdas as liberdades democráticas.
Se a maior guerra da história teve um grande signifi'içado espiritual, foi o da luta do homem e das nações, pela
democracia, pela sua dignidade pessoal, pelas liberdades ge|nuínas e autênticas, sem as quais esta dignidade é uma paíavra sem significado.
|
Se os fatos que precederam à guerra e os que lhe suce
deram são consultados com lealdade e verdade, a grande
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lição da história contemporânea é que o comunismo cons
titui atualmente a maior ameaça à verdadeira democracia.
P ara fatos e documentação, ler:
I ldefonso álbano , A URSS do Deão,
J osé R olim , O Comunismo, História, Ideologia, Crítica. (Livros
de Portugal, Gonçalves Dias, 62.)
E . B açkbeüser , A sedução ão comunismo.

26-2-1946.

RUMOS DA DEMOCRACIA

t.

* A democracia foi o signo sob o qual se pelejou e
enceu a grande guerra. Contra as potências totalitárias
e se haviam preparado para a agressão aliaram-se as naes de todos os continentes. Era mister um vínculo de uni,de, pensamento nobre para sobrepor-se à variedade dos
[terêsses em jôgo, idéia-fprça capaz de despertar o dinaismo das melhores energias de luta. A dignidade do ser
ano simbolizada na sua liberdade pareceu reunir tôdas
tas condições. Restituir ao homem oprimido a sua automia, forrá-lo a opressão, ao mêdo, à escravidão para enfegar-lhe nas mãos a responsabilidade de seus destinos*
rançar os povos à -asfixia de governos impostos e mantidos
sla fôrça, expressão de uma ideologia encarnada na oniponcia de xun partido único, senhor absoluto de todos os rexrsos de uma nação, que ideal mais belo, mais oportuno,
:ais eficaz para galvanizar os espíritos nas contingênçias
nosas de uma luta que as circunstâncias haviam impôsto,
m o caráter de uma necessidade inelutável? Á idéia foi esontâneamentè escolhida; e a palavra democracia emprestou,
ra veiculá-la^ a simpatia de sua sonoridade. Carregou-se
ressonâncias emotivas e elevou-se à altura de um ideal —
jluz e fôrça.
Esperávamos outrossim qúe êste ideal presidisse vitoIfírlosamente à construção da paz. Como conseguira concenV'
* /Conferência pronunciada no Palácio Itamarati, a 6 de noI" vembro de 1946.
£,;,:
Sôbre democracia há várias páginas de L eonel F ranca em “Alo> cuções Universitárias” .
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trar os esforços de guerra para o triunfo final, realizaria
também a convergência das vontades na reestruturação pa
cifica do mundo. Sob governos livres, os cidadãos encontra
riam, com o respeito sincero a todos os seus direitos, a pòssibilidade de expansão harmoniosa das suas virtualidades
humanas. Numa convivência internacional, baseada na jus
tiça e na mútua compreensão, grandes e pequenos povos, ár
bitros de seus destinos, trariain, para o patrimônio comum
da família humana, a riqueza e a variedade de suas cul
turas.
A realidade não correspondeu a estas esperanças. Bem
cedo se viu que a unidade obtida na guerra fôra apenas ne
gativa: a oposição a um inimigo comum. A fim de o des
truir, impunha-se a coordenação das peças da maior máquina
bélica ainda montada na história: para êste objetivo era
suficiente a técnica militar . Mas a obra de reconstrução é
mais profunda, supõe um acordo fundamental nos grandes
princípios de govêrho dos povos, de organização social, e, em
última análise, um terreno comum de entendimento sôbre o
homem, a sua natureza, o seu valor e os seus destinos .
Apenas se tentaram os primeiros passos na tarefa reconstrutiva, estalaram, incoercíveis, as divergências latentes,
Ê foi na interpretação mesma do ideal democrático que se
•acentuaram os antagonismos profundos. Nenhum dos
grupos quis abrir mão da glória de defensor da democracia. ■
Ninguém sé resignou à renúncia de um nome tão rico de
promessas, evocador de tantas esperanças . Mas' sob a iden
tidade da palavra entraram a circular concepções diversas,
não sói, mas de todo em tpdp inconciliáveis. Ps princípios
tidos por fundamentais, no regime democrático, receberam
interpretações divergentes que, prolongadas, chegaram à opo
sição total. No têrmo destas manipulações de conceitos en
contramo-nos em face de duas democracias, cada qual plei
teando o qualificativo de “ verdadeira” e assumindo, em face
das liberdades individuais, atitudes radicalmente opostas-
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Assistomqs em rápidq esçôrçp a este prqçesso diaiétiçq*
' Iniçialmente, que entendemos por demqcraçia? «3em nq§
■' ema?,anliarmos n0 cipoal das definições, que hoje já se pode; riam enfileirar às centenas. Lembremqs a d? L inçpln , que,
na sua simplicidade aparente, tem uma concisão mnemôp ] pica: “ goyêrno do povo, pelo povo, para o povo” . Nesta fór;v: mula encerram-se as duas implicações características do yegime democrático: igualdade dos cidadãos perante a lei,.gp||i: vêrno das maiorias.
''
|í5:,
Qualquer que seja a técnica na escolha dos seus representantes, o govêrno democrático é um govêrno de maioria.
Por ela, se diz que o povo governa: govêrno do povo, pelo
ifvi povo.
ij;
E as minorias? As minorias, respondem as democracias
ifè;: clássicas, as minorias devem ser respeitadas na totalidadê in| í tangível dos seus direitos, direitos essenciais ao homem —
fp direito à vida, ao trabalho, à liberdade, direitos inerentes aó
çidadão, direito de divergir da maioria, de exprimir a sua
| opinião, defendê-la e propagá-la nos limites do bem comum
| traçados pela lei.
|6
, E as minorias? As minorias, afirmam os outros, são, em
|| última análise, a oposição à vontade do povo . São os defen
iasOres dé Idéias, de planos, de regimes políticos que não obtiveram a aprovação popular. Sua spresença no govêrno constitiii um obstáculo permanente à realização da vontade
||comum. Respeitar-lhe o direito de crítica é contribuir para
manter uma atmosfera social parciafmente hostil aos empreendimentos do govêrno que encarna e representa os de. sejos manifestos da nação. Perpetuar-lhe a existência ç
| afastar cada vez mais o povo do ideal e da fôrça da unanir
| midede e condenar para sempre o seu govêrno a ser apenas
I o reflexo parcial dos governados. O princípio da maioria
•; leva, portanto, logicamente à supressão das minorias, su
pressão lenta e gradual pela asfixia das liberdades públicas,
pela educação dirigida, pela propaganda sistemática; su
pressão violenta pela eliminação dos não conformistas. Nepa
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há nisto ofensa à liberdade: não deve haver liberdade para
Os inimigos dá liberdade. Ou, como diz um dos chefes de
Estadó contemporâneo, o Marechal Trro: “A democracia sig
nifica a vontade do povo e não a liberdade de seus inimigos” .
(Et. Fev. 1946, 197-) O respeito :à expressão da vontade do
povo deve levar, no seu dinamismo poderoso, à quebra de
tôdàs as resistências que se levantam ao domínio, sem
obstáculos, da maioria. O partido único com poderes tota
litários 6 a realização plena e lógica da democracia.
Outra característica fundamental do regime democrático
é<.a igualdade dos cidadãos perante a le i. Suprimir privilé- \
gios de nascimentos, discriminações de castas, estender a
todos o gôzo dos mesmos direitos e a garantia das mesmas 1
liberdades é a condição primeira de um govêrno para o povo,
isto é, para a totalidade de quantos integram a comunhão ’
social.
Assim é, dizem os adeptos de outras democracias, mas
cumpre dar a esta exigência uma interpretação sincera e
realista. Não basta assegurar a todos a possibilidade de uti
lizar as suas capacidádes econômicas, num regime de livre
concorrência, para fundar o reino da igualdade. As lições
da história são eloqüentes e cumpre não esquecê-las. Já se .
foi o tempo em que os mestres se extasiavam com B astiat ,
, em contemplação platônica ante as harmonias econômicas,
resultantes do jôgo livre das leis naturais. O que a reali
dade crua nos põe diante cios olhos é a concentração capita
lista, são os monopólios, os trustes e cartéis, a substituir o
govêrno impessoal das leis dá natureza pela vontade onipo
tente dos “ ditadores dã economia” . E as grandes massas
populares, que se declararam politicamente livres e passaram
a viver sob um regime de servidão econômica.
Por outro caminho importa realizar a igualdade demo
crática . Suprima-se a propriedade individual, fonte perene
de desigualdades dissonantes. Nivelem-se todos os cidadãos,
reduzidos, sem exceções, ao regime do salariado e mante-
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nha-se, pela ação vigorosa de um poder forte, esta igualdade
Vdemocratizadora.
:;i
A operação não será fácil. Se quereis reduzir um ter: rèno acidentado à monotonia de uma planície uniforme, te|rèis que arrasar montanhas e aterrar vales, o que de regra
%|sé não consegue sem ferro e fogo, sem dinamite e outros prò©cessòs de cirurgia orográfica. A igualdade econômica será
|jpomprada com o preço muito elevado das liberdades ecoi|íaômicas. E, de envôlta com estas, sacrificar-se-ão também
|ás mais caras das liberdades humanas, cívicas e políticas. A
f pròpriedade individual é a pèanha insubstituível sobre que
j|se ergue o homem verdadeiramente livre. Quem não dispõe
ffjde seu não pode afirmar o seu eü. Que significado real tem
g a liberdade de imprensa e de propaganda, sem a liberdade
||de emprêsa, e, esta, sem a propriedade individual? Quem
|ípóde desconhecer as raízes econômicas da liberdade dq en„|íigino? Gomo se poderão conservar sob um regime de libersfedade autêntica as mais variadas modalidades de expressão
|do pensamento e de formação das consciências, — o livro, o
Ifçinema, o rádio, — se os processos econômicos que lhes conpdicionam a existência, são socializados e dirigidos? A verdaIp êira igualdade süpõe um nivelamento econômico obtido à
custa da confiscação da propriedade individual e da ,sufcpressão prática de tôdas as liberdades que nela se alimentam
| e dela vivem. A democracia é sinônimo de coletivismo.
Aí tendes a ambivalência dos princípios fundamentais
da concepção democrática. Se para vós a liberdade do homem
J é o bem essencial que, a qualquer preço, se deve assegurar
; em todo o convívio humano, e se a democracia é o regime
| político que melhor a defende na existência e no respeito
> das minorias, o seu contrapêso necessário e os reajustamentos econômicos, reclamados pela justiça social, deverão
| assegurar aos indivíduos esta -autonomia na disposição dos
bens materiais, sem a qual as suas liberdades mais invio‘ láveis não cassarão de fantasmas sem consistência.
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Não, retrucam outros, democracia e liberdade são pro
blemas diferentes que importa não confundir. A democracia
é uma questão de poder — cracia — democracia, de quem
deve ser investido da soberania ou direi o de governar; \as
liberdades individuais regulam as relações do cidadão em
face da lei. Uma democracia pode ser altamente antiliberal;
um imperador autocrata que enfeixa nas suas mãos todo o
mando, pode respeitar as franquias vitais dos seus súditos.
A democracia é o govêrno da massa popular, é o regime da
igualdade. Fragmentar o povo, dividi-lo em partidos, em
classes, em grupos diferenciados política, cultural ou eco
nômicamente, é enfraquecê-lo. O govêrno democrático deve
tender à realização perfeita da unidade social, e, em nome
dos interêsses supremos da massa, esmagar inexoràvelmente tôdas as resistências — ideológicas e políticas, que se
oponham a identificação perfeita entre governantes e gover
nados. Para conseguir êste ideal, o Estado reclama e absorve
o homem todo. e dilata a sua ação onipresente a todos os do
mínios da cultura. No regime totalitário encontra a demo
cracia a sua expressão plena e definitiva.
E não é de hoje que essas teses antagonistas reclamam
a sua filiação no princípio democrático. Para além do pa
norama político do mundo contemporâneo, a história nô-las
mostra, simultâneas ou sucessivas, em lutas freqüentes na
esfera das idéias ou no terreno positivo dos fatos sociais;
Ascendei ao século X V II, tão fecundo em sistemas políticos, e
encontrá-las-eis na pena de dois célebres pensadores inglêses, L ocke (1632-1704) e H obbes (1588-1679).
L ocke sublinha no homem o ser livre que busca na so
ciedade a garantia do seu trabalho e a tutela dos seus di
reitos naturais. Nos representantes do povo e seus manda
tários reside a suprema autoridade da nação, árbitra defi
nitiva dos conflitos entre soberanos e súditos.
A visão de H obbes é sombria. Num estado pré-social o
homem é o inimigo nato do homem, ê a guerra, o estadô
permanente de suas relações. Homo homini lupus; béllum
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^íprm ium in omnes. Esta multidão politicamente inorgani|%àda reúne-se para pôr côbro à luta e iniciar a paz da vida
Üèâocial e, num pacto livre, transfere para um soberano a pleprütude dos seus direi os. Surge, assim, o Estado, cóm poderes
pjabsolutos e irrestritos. A economia, o direito, as idéias, a
femoral, a religião, tudo dêle nasce e dêle depende. Leviathan,
p d novo monstro em que se encarna o despotismo mais radical,
IfíSurge democraticamente da deliberação do povo, que, na
llúpnstituição de uma soberania totalitária por êle livremente
pescolhida, vê o penhor e a garantia eficaz da segurança so^tcial. A democracia gera o absolutismo.
p;f
— A Revolução Francesa assinala um marco de alto réK;Íêvo na evolução moderna dos regimes democráticos. A
fidupla interpretação de suas exigências fundamentais, que se
sublinhava há pouco na ideologia dos sistemas, aparece-nos
tagora encarnada na realidade viva dos fatos. Os aconteci; ínentos a desenvolver-se em linhas divergentes refletem e
^ acusam o conflito das idéias.
:
A Declaração dos Direitos do homem., promulgada pela
|F Constituinte de 1789, orienta-se francamente no sentido das
faiberdades individuais. É uma limitação dos poderes públicos
|fí em nome dos direitos anteriores é preexistentes dos cidaÉfdãos. O estudo genealógico das idéias entronca-lhe a origem
p: na influência das declarações de Direitos, Bilis of Rights,
l^das colônias americanas, e na ação das doutrinas de L ocke,
pfvisível através dos libelos disseminados em França pouco
fe antes da reunião dos Estados Gerais.
|;?
Mas a revolução francesa gerou também R obespiehre,
p ;Marat, o Dr. G uillo tin e o M arquês de la S ade, cujos nomes
| se associam, em etimologias lúgubres, a instrumentos sanguinários e a depravações sentimentais, a que outros regimes
| contemporâneos deram uma atualidade inesperada. Para a
: democracia de R obespierre o ideal é a unificação total do
povo pelo emprêgo decisivo da violência. “Todo partido” , es; creviá êle em 1792, “é funesto à coisa pública, e o interêsse da
nacã.o está em sufocá-lo” . (Oeuvres, t. I, pág. 378.) Dois anos
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mais tarde, a 20 de abril de 1794, um decreto proclamava:
“ A convenção fará triunfar a República democrática e pu
nirá sem compaixão todos os seus inimigos” . Compreende-se
a estrutura da nova república democrática.' Os Jacobinos
identificam-se com a nação e com o povo. Os que não afinam
pelas suas idéias e programas são ‘‘partidos” , são “ facções",
nocivos ao bem público. Cumpre exterminá-los sem piedade.
Quando, portanto, L e n in escrevia que “ os bolsheviks são os
jacobinos da Revolução proletária” , aproximava historica
mente duas concepções afins da democracia. Então e hoje,
idênticos ideais unitários, idênticos processos de realizá-los:
lá, preconizados pela burguesia; aqui, pelo proletariado.
—- Como acabais de ver, a concepção de um govêrno po
pular não é simples nem univalente; traz no bôjo uma dua
lidade constante de sentidos antagonistas. A democracia
pode orientar-se para rumos divergentes: para a liberdade é
para a ditadura; para o respeito das iniciativas individuais
e para a absorção monopolizadora dó Estado; para um go
verno de opinião ou para úm regime de fôrça; para uma se
leção renovada de ótimos, ou para uma opressão de massas
irresponsáveis.
Dêste fenômeno constante, a repetir-se tanto'no campo
das sistematizações de idéias quanto na realidade concreta
dos fatos sociais, cumpre investigar a causa mais profunda.
A política, senhores, é menos livre do que pensa na escolha
dos seus caminhos. O pensamento não renuncia ao seu pri
mado na direção dos acontecimentos humanos. Porque
somos homens, trazemos todos, inseparável da nossa própria
essência, esta luz intelectual que se acende ao contato da
realidade e procura refleti-la, que se projeta em feixes e ilu
mina os caminhos da ação. Todo ato verdadeiramente hu
mano é filho de uma idéia. E os grandes movimentos sociais
são tributários de uma filosofia. São os princípios da inteli
gência que, no silêncio dos seus gabinetes, elaboram, es
truturam, equilibram as grandes construções doutrinárias,
que. mais tarde, vulgarizadas pela literatura de largo con-
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®; sumo, suscitam as iniciativas e mobilizam as paixões, os enÍ|§'túsiasmos, as energias construtoras da história.
: As duas correntes da democracia que ràpidamente anallfiisamos acima, não são criações arbitrárias e caprichosas dos
l^homens ou dos acontecimentos; sãó traduções políticas de
|'l;úmaopção metafísica. A democracia, que se identifica com o
Ifíèspeito e a garantia da liberdade, nasce, como corolário esiPptmtâneo, de uma corfífepção espiritualista do homem e do
|-universo. A que vai desfechar na ditadura de homens ou de
massas, é prole autêntica de uma visão materialista da exis||:.tência. H obbes escrevera o De homine antes do De Give; ao
||||ratado de política totalitária precedera o de antropologia
||l;ímecanicista . Os movimentos sociais da revolução francesa
p io ra m poderosamente influenciados pela agitaçãa das idéias
^representadas por H elvetius , D ’H olbach, Caban is , J. de L a
JP M ettrie, que atiravam à curiosidade das turbas livros como
||Í;L’Üomme machine e outros de igual inspiração. Os modernos
||] ^democratas” que lêem pela mesma cartilha não fazem mistério dos 'seus pressupostos metafísicos. Á estruturação sól^içio-política que preconizam é um fruto amadurecido de uma
fcinterpretação exclusivamente materialista d-a natureza, do
píiomem e da história. M arx não deixou nunca de ser discí^ pulo de F eurbach .
fe ' Aí está, através da diversidade de épocas, de raças e de
§ f culturas, a constância da mesma causa a explicar a recorIjltjrência dos mesmos efeitos. Das raízes do materiâlismo germinam, na lógica das idéias como na cronologia dos aconÉr,'tecimentos, os regimes contemptòres do direito é opressivos
||çda liberdade.
jp
É inelutável e incoercível o dinamismo da necessidade interna qúe liga com vínculos indissolúveis. Tôda a concepção
è da sociedade e da sua estruturação jurídica reflete-uma cpnIfe, cepção do homem e da sua natureza. Não caducou a sabedoria do velho A ristóteles quando proclamava a impossibip lidade dé definir o Estado ideal sem antes precisar a vida
í; mais desejável, o ideal da vida. Se o homem não passa de
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um antropóide mais perfeito, a relação entre indivíduo e so
ciedade é puramente quantitativa, a de. uma unidade para
uma multidão, a da abelha para a colmeia, ã da térmita para
o formigueiro. E neste plano de relações, o bem de muitos
prevalece absolutamente sôbre o bem de poucos: os zângãos
são inexoràvelmente sacrificados aò enxame. Onde o bem
comum se reduz ao bem-estar econômico, à abundância de
utilidades que assegurem a conservação e desenvolvimento
da vida animal, compreende-se a imolação completa do indi
víduo e das suas liberdades. As minorias não podem plei
tear contra as maiorias um direito inviolável à existência, o
indivíduo não pode opor à pressão e^opressão do número um
patrimônio de direitos imprescritíveis senão em nome de um
destino próprio, pessoal, que constitui a sua razão de ser e é
de ordem superior aos bens terrenos da vida social. Mas
afirmar em cada homem um destino e uma vocação é reco
nhecer-lhe a dignidade de pessoa, e nêle sondar a presença do
espírito. Espírito, não como palavra rica apenas de sonoridades vazias, mas como realidade ontológica, princípio de
ser distinto e superior à matéria. Assim, e só assim, a pessoa
humana é uma realidade viva, é a sua dignidade, a mais emi
nente e respeitável na economia da criação. Assim, e só
assim, acima da ordem exterior imposta nas relações hu
manas pela fôrça, eleva-se uma ordem superior e racional,
onde agem pessoas livres e morais, isto é, portadoras da ter
rível responsabilidade de seus destinos.
Negai o espírito e tereis destruído tôda esta admirável
harmonia de valores especificamente humanos. A moral ce
derá o lugar à violência, a liberdade não passará da igno
rância de nossas servidões e os mais belos ideais de Verdade
e de Justiça se verão reduzidos a projeções fantasmagóricas
num mundo irreal, reflexo necessário do jôgo das forças pro
dutivas.
- Inspirada nesta triste filosofia social, a democracia se
desvirtuará de todo em todo das altas finalidades do seu
surto primordial: sacrificará a dignidade da pessoa ao ano
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nimato das massas, as liberdades ao despotismo das di
taduras.
Outro é o clima espiritual em que respira a verdadeira
democracia. Sua condição fundamental dé vida é respeito,
em cada homem, de uma dignidade própria e inauferível, de
um destino único e original que assume ante os seus seme
lhantes a responsabilidade de seus atos e reclama da orga
nização social que o emoldura a tutela de seus direitos e a
garantia de suas liberdades. Redüzi-lo à categoria de peça
de um maquihismo, ou de puro meio de realização de uma
finalidade terrena, — esplendor de um estado ou domínio de
;uma raça, hegemonia de uma classe, — éf desconhecer-lhe o
•valor ingênito para rebaixá-lo à instrumentalidade de uma
coisa. O instrumento tem apenas um préstimo de utilidade,
serve ou não para o conseguimento de um fim; o homem, no
dèstino imortal de seu espírito, é um valor em si. O instru
mento usa-se; o homem, respeita-se.
Esta atmosfera, senhores, só a pode criar e manter o espmtualisfno cristão. As exigências internas e as correlações
lógicas do pensamento, já o vimos, assim o reclamam; mas
também os ensinamentos da história assim o proclamam .‘ Só
há uma civilização em que a idéia da democracia se tinha
desenvolvido e encarnado em estruturas sociais e políticas:
a civilização ocidental. Não a queirais determinar por limites
geográficos; defini-a por fronteiras culturais. A civilização
ocidental é esta admirável criação dá história, para a qual
contribuíram, em proporções desiguais, Grécia e Roma, Is
rael e o Cristianismo. Grécia legou-lhe o conhecimento ló
gico científico, o respeito da razão, capaz de, em cada indi
víduo, elevar a percepção da lei geral e por ela nórtear-lhe
a livre atividade; Roma transmitiu-lhe, com o senso jurídico,
uma ordem de direito, protetora, no direito civil, da auto
nomia do cidadão e, no direito público, da paz social; Israel,
a idéia de um Deus pessoal com que o homem entra em re
lações diretas e a sêde profunda de justiça. Maior e mais
profunda é a contribuição da mensagem evangélica. Ao cris
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tianismo devemos, antes de tudo, a noção de pessoa, a idéia
da dignidade inauferível de cada homem, por mais humildes
e miseráveis que sejam as suas aparências externas. Mas ao
cristianismo devemos ainda a capacidade assimiladora e uni
ficadora de todos os elementos -vivos e dignos de sobrevivência
das>civilizações anteriores do Mediterrâneo. As contribuições
do gênio grego, romano ou israelita não nos chegaram por
vias autônomas e paralelas. Ò cristianismo as absorveu; c-aldeou-as, fundiu-^s na solidariedade de uma grande cultura
■que passou a informar a vida e as instituições sociais de uma
nova era da história. Como bem advertiu A. S iegfried e o
confirmam os estados mais amplos de B elloc (The Faith of
Europe) e D a w s o n (The making of Europe), o cristianismo
é “ a verdadeira unidade do Ocidente” . Foi: neste clima de
cultura, criada pela pregação da fraternidade humana, que
encontrou a democracia as suas condições de vida e flo
rescência.
Entre os benefícios trazidos pela crise contemporânea,
não foi dos menores o reconhecimento explícito desta soli
dariedade profunda entre uma civilização inspirada no Evan
gelho e bs regimes políticos da verdadeira liberdade. Até
aos nossos dias, o materialismo não tentara nunca transfor
mar-se numa energia criadora da história. O sistema de
H obbes não orientou a evolução da política inglêsa. A in
fluência dos círculos de Cabanis e d ’H olbach foi parcial,
desarticulada e efêmera. Os nossos tempos modernos qui-'
seram dar ao pensamento materialista um dinamismo revo
lucionário. “ Os filósofos” , escreveu M arx em 1845, na última
de suas teses sôbre F euerbach , “os filósofos não fizeram senão
interpretar o mundo de diversas maneiras: o de que se trata,
porém, é de reformá-lo” . E o materialismo, na variedade dos
seus avatares, entrou a plasmar uma nova ordem. Os resul
tados não se fizeram esperai’ e por tôda a parte foram subs
tancialmente os mesmos. Onde quer que o homem se descoroou de sua realeza e os valores espirituais se esvaziaram
de seu conteúdo real, os regimes políticos enveredaram para
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o totalitarismo, a violência da fôrça substituiu a ordem do
direito e, sob uma capa de chumbo, cinérea e fria, a velar o
infinito do firmamento, feneceram asfixiadas as nossas li
berdades mais queridas.
•
O contraste forçou a uma reflexão profunda: e o mundo
cristão tomou consciência mais viva dos fundamentos es
pirituais de suas instituições sociais e-estruturas políticas.
!Os maiores estadistas dos nossos dias, os grandes pioneiros
dos povos livres proclamaram-no sem rebuços: a defesa da
-democracia é a defesa da civilização cristã ameaçada pelos
-governos que absorvem totalmente o homem numá finali
dade terrena.
À democracia convém conservar a pqreza do ideal, que ê
..o segrêdo de sua amabilidade.
A democracia, çoncebemo-la como um govêrho de povos
-cultos que, atingida a maioridade, tomou rias mãos a di
reção dos próprios destinos; queremo-la como uma convivência
social impregnada de fraternidade, de benevolência, de res
peito mútuo; desejamo-la como uma comunidade de homens
livres, que, ao realizar a singularidade de sua nobre vocação,
temporal e eterna, assumem ante a sua consciência a respon
sabilidade dos próprios atos, encontram nos seus semelhantes
a cooperação que ampara e multiplica os esforços para o
bem, reclamahi dos poderes públicos, num ambiente de se
gurança, a defesa ler«l e eficiente de todos os seus direitos.
Pòra de uma concepção espiritualista e cristã da vida, êsse
ideal fôra uma utopia.
Os rumos da democracia poderão variar e divergir; mas
só há uma opção para os que prezam a liberdade e a digni
dade do homem.
Novembro de 1946.

O VOTO E A CONSCIÊNCIA

* Em nenhuma outra ocasião talvez, na história do Brasil,
pôs-se ante a consciência católica, com tanta nitidez de li
nhas, e com tanta gravidade de consequências, o exame leal
do dever de votar. Um novo código eleitoral parece assegurar
ao cidadão brasileiro a liberdade real e a eficiência respei
tada do sufrágio popular. A iminência de uma revisão com
pleta da estrutura jurídica e social do país
desde o pacto
fundamental era que se estatui a forma de regime e se de
finem os direitos essenciais do cidadão até os códigos em
que se regulam as relações de sua vida familiar, profissional
e cívica — adverte-nos da gravidade excepcional do mo
mento, em que nos achamos, de verdadeira encruzilhada,
decisiva dos caminhos do nosso futuro. Ante a grandeza
histórica destas responsabilidades indeclináveis, qual será a
atitude do Brasil católico, isto é, do Brasil na quase totali
dade dos seus filhos, do Brasil depositário das tradições glo
riosas e profundas que o formaram e vivem embebidas em
tôdas as páginas do seu passado e em todos os costumes da
sua vida e nas aspirações mais nobres de sua alma cristã,,
do Brasil que, no tesouro das verdades evangélicas e na efi
cácia de sua ação regeneradora de consciências, possui êste
patrimônio de riquezas inèxauríveis e indispensáveis à con
servação, à vida e ao progresso dos indivíduos e dos povos?
Com o pêso destas responsabilidades, não podemos, por
um lado, encerrar-nos numa inação criminosa, e, por outro,*
* Discurso pronunciado a 30 de outubro de 1932, por ocasião
da festa do Cristo-Rei, promovida pela Confederação Católica do Rio
de Janeiro.
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não podemos agir eficazmente senão através dos escolhidos
.da nação, aos quais será amanhã confiada a missão de reor
ganizar o Brasil. Eleger os representantes da vontade na
cional é votar: e eis o problema das urnas em toda a sua
clareza meridiana, em tôda a sua urgência inadiável.
São, portanto, os católicos de um e de outro sexo obri
gados a votar? Sem dúvida nenhuma.
É antes de tudo uma obrigação legal. O novo Código,
isto é, a lei que rege atualmente o assunto, faz do voto não
um simples direito, mas um dever. Todo cidadão brasileiro
que preenche as condições estipuladas no Código é obrigàdo
a votar. A lei é justa; e o Estado pode impor aos cidadãos
a obrigação de colaborar assim no govêrno e na adminis
tração do país. Todo cidadão, fiel cumpridor de seus deveres,
já não tem diante de si senão uma das alternativasi E o
católico, na exemplaridade do cumprimento devsuas obriga
ções cívicas, não deve ceder a palma a ninguém. Queríeis,
porventura, senhores, que, diante de uma obrigação explí
cita de uma lei justa, à Igreja dissesse aos seus filhos:
“ Observai, ou não, se quiserdes, as leis de vosso país; é-me
indiferente que os cristãos dêem na sociedade o exemplo de
bons ou de maus cidadãos” ? Não, senhores, a Igreja não tem
nem podia ter outra linguagem: votar é hoje para todo o
brasileiro uma obrigação legal; católicos, sêde bons brasi
leiros, ide às urnas: é o vosso dever.
Simples obrigação legal, como há outras que não exigem
mais que a materialidade de um ato externo, sem repercussão
nos domínios mais profundos da consciência? Não cumpri-la
fôra apenas um deslize comparável a uma contravenção a
estas medidas policiais que asseguram a boa ordem do trân
sito nas ruas de uma capital movimentada?
Não, senhores; a obrigação do voto é um dever moral;
e, conforme as circunstâncias, pode interessar, mais ou
menos gravemente, a consciência. Dever moral que se vos
impõe pelo duplo título de cidadão e de católico, de mem
bros da sociedade civil e de filhos da Igreja.
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Como membro da sociedade civil, todo cidadão é obri
gado a colaborar para o bem comum e afastar, na medida
das suas influências, os males sociais. “ A natureza,” escreve
L eão X III na Encíclica Libertas, “ ordena aos cidadãos de
contribuir com o seu trabalho para a tranqüilidade e a pros
peridade pública” . Ora, pela órdem: natural das coisas, a
tranqüilidade e a prosperidade de um povo dependem em
grande parte do acêrto na escolha dos seus dirigentes, da
sabedoria com que se elaboram as leis e da fidelidade e desinterêsse com que se executam. Contribuir, portanto, na
medida das próprias possibilidades, para çjue o país seja sà^iam ente governado, é um dever social. “ A fazer da política
o melhor uso,” dizia ainda há pouco Pio X I nüm discurso
aos católicos da Itália (9 de novembro de 1924), “são obri
gados todos os bons cidadãos e de modo especial os católicos,
porque a sua profissão de católicos dêles exig'e que sejam
os melhores cidadãos” . O título desta obrigação é a virtude
da piedade, misto de justiça, de caridade e de gratidão, que
nos liga a todos aquêles a quem devemos á vida: a Deus,
antes de tudo, Criador e primeiro Princípio de todo o ser;
aos pais, de quem Deus se serviu como de instrumentos para
nos communicar a existência; à pátria, qüe no complexo da
sua organização social e no exercício eficaz da tutela de todos
os direitos, oferece às famílias os grandes quadros que tornam
possível a sua vida física, moral e intelectual.
Como filhos da Igreja, somos ainda obrigados a defender
os seus direitos, tôdas as vêzes que possam periclitar. A
Igreja, Senhores, não faz política no sentido estreito da pa
lavra — política de partido. Afora e acima dos interêsses
efêmeros e das combinações contingentes dos grupos e das
coligações partidárias, paira a sublimidade de sua missão
espiritual. Mas a política, no sentido nobre e elevado da pa
lavra, a direção prudente dos destinos de um povo, pela ne
cessidade inelutável das coisas, cruza muitas vêzes nos seus
caminhos com os interêsses religiosos. Quando se legisla
sôbre a família, a escola, a organização do trabalho, as leis
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..podem respeitar os direijtos da consciência cristã e podem
;V,; eonculcá-los, podem tornar possível ou impossível. a nossa
j,T,1,
Vida religiosa*
t-y
Ante essa alternativa eventual, os católicos não podem
f;
k i:cruzar. os braços na inércia, de uma indiferença incompreen
$rV sível. Hoje, sobretudo no seio das nações modernas; onde se
agitam e se organizam correntes extremistas que aspiram
I- apoderar-se da máquina poderosa e eficaz da administração
§)•■, publica para atirá-la como instruniento de destruição dos vap;ylores espirituais do cristianismo, a obrigação impõe-se ainda
§|: jnáis muda, imperiosa e urgente. Ouçamos ainda os ensina||>mentos de Pio X I: “ A açào católica eieva-se e desenvoive-se
fõra e acima de qualquer partido político; não procura a
l^i poíítica de um partido nem deseja ser um partido político..,
|V quando, porém, ã política toca o altar, então,. . o Papa, o
| 'Clero e o Laicado católico parecem fazer política, mas na
realidade só fazem religião. . . Não fazemos senão religião,
ps não fazemos senão defendê-la tôcias as vêzes que combág.' temos pela liberdade da Igreja, pela santidade da escola, pela
| í; santificação dos dias consagrados a Deus. Nestes é noutros
casos semelhantes não se faz política; é a política que entrou
|| no domínio da religião e ameaçou o altar” . (D a b i n , Act.
caih., pàgs. 62-3.) O título dê$tè dever é a virtude da religião,
,a. nossa fidelidade infrangível na defesa dos direitos soberanos e imprescritíveis de Deus,
|V
Como brasileiros e como católicos, em nome do amor a
| pátria e à religião, somos obrigados a exercer os nossos di; reitos de sufrágio na escolha daqueles dos quais dependerá
tv. amanhã a justiça das nossas leis e a honestidade dos nossos
ty. governos.
Como, porém, se concretiza esta obrigação mòral? No
; duplo dever prático de votar e de votar bem.
De votar, antes de tudo. O exercício do voto é uma obri
gação moral; e a falta contra êste dever é a abstenção cri
minosa . Encerramo-nos no egoísmo das nossas comodidades
' e desinteressamo-nos dos bens ou dos desastres que sôbre a
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pátria e a religião pode acarretar a indolência da nossa
inércia. É êste é, Senhores, um pecado de omissão, o pecado
pelo qual deixamos de praticar um ato, assumindo tôdas
as responsabilidades das conseqüências desta abstenção, que,
por vêzes, pode assuniir as proporções dé uma catástrofe.
Vós conheceis a obra da legislatura francesa eleita em 1902:
ruptura com o Vaticano, proibição às congregações religiosas
de existirem e ensinarem, confiscação dos seus bens, fecha
mento dos colégios católicos, com o imenso cortejo de males
que podeis imaginar, acarretaram estas medidas sôbre os
destinos espirituais da França. Pois bem: o Bloco Vencedor
de 1902 subiu à Câmara por uma maioria de apenas 200.000
votos nurh eleitorado em que se contaram 2.396.515 absten
ções. Nãò é necessário remontar ao passado, ainda que de
ontem; sob os nossos olhos, nos dois ou três países, em. que
a intolerância se instalou como forma de regime, onde as
leis, proclamadas em nome da liberdade, expulsam sacer
dotes, desterram ou fuzilam católicos, proíbem até que os
mortos sejam acompanhados à sua última morada com o
sinal religioso da nòssa Redenção, não se chegou à violência
dêstes extremos senão, mediata ou imediatamente, por uma
abstenção repreensível dos católicos no cumprimento dos
seus deveres políticos.
“ Nunca e em nenhum país,” escreveu H ébrard de V ille n e u v e resumindo a lição constante da história, “nunca, e em
nenhum país, os direitos dos cidadãos se acham seguros se
os próprios interessados não consagram tôdas as suas forças
a defendê-los e para isto não sabem organizar-se” . Temos
talvez a ingenuidade de esperar que os direitos da consciência
cristã serão amanhã respeitados por uma Constituinte onde
a maioria fôr de indiferentes e de radicais da esquerda? e
temos a simplicidade de crer que os deputados católicos su
birão automàticamente ao Parlamento sem os votos do elei
torado católico?
Votar sim e votar bem; depois do exercício, o dever de
especificação do voto. Ê de direito natural o princípio que
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feao eleitor impõe o escolher para as funções públicas homens
‘ competentes e capazes de desempenhá-las com proveito e
./vantagem do bem comum.
O critério da opção não são os interêsses particulares,
• não são as amizades ou simpatias pessoais, mas as exigên. cias superiores do bem social e da liberdade religiosa. Entre
; dois candidatos dos quais um é capaz e honesto, outro indigno; um favorável aos direitos da consciência cristã, outro
íclaradamente hostil, a escolha já não é livre, a consciência
ta como possível a eleição de um só dos concorrentes,
í Guiar-se por outro critério é colaborar, formal ou material,mente, para todos os desacertos e injustiças e violências' que
pventia talvez causar ao país e à religiãb aquêle a quem ò
^voto inconsiderado pôs nas mãos o instrumento eficaz do mal
fazer.
Às organizações eleitorais compete orientar a opinião;
a docilidade às suas diretivas é uma questão de disciplina
que condiciona o resultado.
v;
Obrigação moral de votar e de votar bem: evidente.
iQual, porém, perguntar-me-eis, a natureza e a gravidade
I Uessa obrigação? Pergunta difícil e delicada, à qual não é
I possível dar uma resposta única que se aplique igualmente
universalidade dos casos, tão variáveis na contingência de
s circunstâncias. Só um exame sério e consciencioso, só
a análise criteriosa das diferentes situações poderão, em
da caso, aquilatar a gravidade do dever em consciência,
importância dos interêsses em jôgo — uma é a impor
tância da eleição de uma Constituinte, outra a de 1/3 de
|úma legislatura ordinária, — a eficácia real do voto para as| segurar um bem ou afastar um mal, as conseqüências vexaí tòrias que por desventura ameacem o eleitor, constituem alf-guns dos princípios, cuja aplicação prudente poderá deter/mánar a apreciação da gravidade moral do dever do voto ou
' da sua omissão .
[.
Esta é, senhores, a doutrina católica, baseada tôda ime
diatamente, não nas contingências de uma lei positiva, mas
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nos princípios constantes do direito natural . Cora uma una
nimidade impressionadora, assim a propõem, nas suas gran
des linhas, os grandes moralistas contemporâneos de qual
quer nação ou raça. Lerei apenas uma ou outra citação, para
que não se pense, como talvez se tem pensado e dito, $er
esta uma atitude nova da Igreja Católica no. Brasil, inspi
rada por um oportunismo de mau cunho.
V e r m eer sc h : “A caridade e a piedade para com a pá
tria obrigam os cidadãos a exercer os seus direitos políticos
na medida do bem comum... Abster-se de votar, quando
a um candidato mau se opõe outro honesto e piedoso, não
parece, nas circunstâncias atuais, poder regularmente es
cusar-se de pecado leve” . (Theologia moralis, t. II, 1924,
pág. 110.)
Coulét :“ Salvo casos excepcionais e por motivos graves,
ninguém tem o direito de renunciar a esta parte de influên
cia (assegurada pelo voto), ao menos para não facilitar, com
uma abstenção injustificável e por isso culposa, o acesso ao
poder de homens incapazes ou mal intencionados, e com
prometer assim os interêsses gerais da nação” . (L ’Eglise et
le problème politique, pág. 61.)
T h. S l a t e r : “N os países de língua inglêsa, o povo tem
grande parte na eleição de seus legisladores: êste importante
dever importa seja fiel e religiosamente cumprido. Fàciimente pode existir uma obrigação moral de votar quando se
trata de impedir a eleição de quem, se escolhido, poderia
acarretar graves danos para o país, ou assegurar a eleição
do outro cuja escolha constituiría um grande benefício pú
blico” . (Manual of M oral Tkeólogy, I, pâg. 298.)
N o l d in : “ Cada cidadão é obrigado pela justiça legal a
exercer o seu direito de voto tôdas as vêzes que êste exer
cício é necessário ou útil para assegurar uma eleição boa ou
impedir outra m á . .. A obrigação de votar, principalmente
quando prescrita por lei, será grave ou leve, conforme ó bem
que se pode assegurar ou o mal que se pode remover da co
munidade . Todos concordam em nossos dias que em grande
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Uparte o bem da Igreja e da nação depende das eleições; pode
íhaver, portanto, uma obrigação grave de tomar parte nelas.'
: (Summa Theoiogice moralis, t. II, pág. 431.)
jpV
F errebes: “ De regra, os que têm direito de voto são
^yebrigãdos em consciência a tomar parte nas eleições... Esta
gl obrigação pode ser sub gravi quando prudentemiente
pode
l:-recear que a abstenção seja causa de nãò se eleger üm
|| número suficiente de bons cidadãos” . (G ury e F erreres,
||t,Casws conscientice, t. I, 3 Barcinone, 1914, págs. 212, 213.)
§r
G énicot-Salsm ans : “ Votar nas eleições é, por via de
fe, fegra, obrigação de consciência propriamente dita.., Peçam
j|S;gravemente os que, sem justa causa de impedimento, se
|^ abstêm de votar, quando se pode com probabilidade recear
:?j;que a abstenção seja causa de se não eleger um número
'. suficiente de bons cidadãos e grandes males se possam per5 petrar pela facção dos maus” . ( Theol. moral, t. I, Bruxelas,
í-1927, pág. 285.)
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M. Brummer : “Os fiéis devem ser instruídos com dili-

p' gência e com prudência para que exerçam com acêrto o direito de voto a fim de se não elegerem maus deputados. O
desleixo e o temor dos cidadãos que não votam em bons
deputados bem se poderia chamar pecado eleitoral. E não
y parece ser de pequena gravidade êste pecado. Se em nossos
|| dias os católicos unidos exercessem o seu direito de voto
|;|para a eleição de bons representantes legislativos, não haveria
f: certamente tantasileis injustas. Por isto causa imenso pesar
fs, aos adeptos do Indiferentismo e do Liberalismo a diligência
^ dos. sacerdotes que advertem os fiéis, exerçam com retidão o
|i’ seu direito de votar” . ( Theologia Moralis, t. II, 4 a ed., 1928,
í pág. 101.)
*
r
Assim ensinam os grandes mestres da moral. Assim se
pratica nos outros países. Assim votam os católicos na In
glaterra ou na Alemanha, na Bélgica ou na Holanda, na Po; lônia ou na Áustria, na França ou na Hungria. Saibamos
> também nós entender com clareza e praticar com lealdade
êste grande dever. Já é tempo de pôr têrmo à esterilidade de
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lamuriais intermináveis sôbre os males do nosso país, os
desacertos dos nossos governos, a decadência da nossa po
lítica.
Que fizemos nos para saná-los? Que esforços empre
gamos para dar à nossa pátria a sabedoria das leis e-a pru
dência dos governantes que ela merece? É porventura cen
surando, na ineficiência de críticas eternas e enclausurando-nos depois da inação do egoísmo que não quer tomar o
incôfnodo de: lançar um voto nas urnas, do individualismo
que se desinteressa da vida social e dos negócios públicos,
— que poderemos esperar uma regeneração profunda e ;du
radoura da política nacional? Se o Brasil, senhorès, não é
bem governado, é porque não. quiseram governá-lo todos os
brasileiros. No dia em que se refletirem realmente, na es
colha dos governantes, a honestidade do nosso povo e o cris
tianismo profundo das nossas famílias, o Brasil enveredará
seguramente pelo caminho da ordem e da paz, da grandeza
é da prosperidade, que todos lhe almejamos de coração. 32
a ação que regenera as almas, disse, há dias, um grande
condutor de povos. Comecemos a agir. Vamos às urnas, com
pactos e disciplinados.. É o nosso dever de brasileiros; é o
nosso dever de católicos. ÍD a Igreja e o Brasil esperam que
todos os seus filhos saibam cumprir o seu dever.
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A LIG A ELEITORAL CATÓLICA :.

■

* Estamos numa encruzilhada da história.: Mçmento
f||nso de responsabilidades, porque fecundo de opçõès deci
siva s.
'
O mundo, : por entre experiências inéditas e incertezas
Jímeaçadoras, procurp, os caminhos da justiça e da paz. À
'èração atual, com tanta capacidade de destruin e tantas
possibilidades de construir, a posteridade pedirá contas dos
,+pvos rumos que se abrirem nos horizontes do futuro q Brasil açha-se inevitavelmente envolvido na grande
^fàgédia mundial. Participa das suas esperanças e dos seus
lemores. São profundos os seus anseios por uma estrutu
ração social e política, em que os seus filhos possam viver
abundância, na concórdia e na alegria serena da digni•||áde humana; Jíão são de todo destituídos de fundamento os
líéceios de que ideologias aventureiras, atirando-hós à teme,||idade de experiências dolorosas, comprometam, com a paz
fi&qciàl, o patrimônio inviolável de nossas liberdades mais sa
gradas. A perspectiva das próximas eleições e a de uma rees
truturação constitucional da v da política dó país dão a
festas esperanças e a êstes temores um caráter concreto ,e
fíminente que agravam as apreensões e despertam as cons
ciên cia s.;'
Todo brasileiro sente neste momento o seu quinhão
fJ- dfe responsabilidade indeclinável-. Aos indivíduos, como aos
||grupos sociais, que integram a comunidade nacional, infecümbe a missão de trazer pára o bem comum a sua COlareS
.
lf%;* fAJocução proferida na Rádio Jornal do Brasil, a 21 de1 setembro de 1945.
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boração sincera, as luzes de sua inteligência como a efi
ciência de sua atividade.
A êste imperativo da consciência cívica e da consciência
religiosa deve a Liga Eleitoral Católica a sua, existência. No
cenário da vida política do país apresenta-se como uma
feição tôda sua e com finalidades claras a definidas. Não é
uma agremiação partidária. Os partidos políticos organizam
os seus programas, em que se consubstancia o seu modo de
encarar o bem comum, e aspiram à conquista do poder para
realizá-lo. A Liga não tem programa político no sentido in
tegral do têrmo, não apresenta candidatos próprios, nem
deseja apoderar-se do govêrno.
Aos católicos, como cidadãos, assiste-lhes o direito e, por
vêzes, incumbe-lhes o dever de formar partidos de acordo com
as suas legítimas preferências políticas. Descem assim, or
ganizados, à areha das competições eleitorais mas não en
volvem, nos seus programas e nas suas atitudes, a respon
sabilidade da Igreja ou da jerarquia que com êles não se so
lidariza.
Àos católicos, porém, como católicos, inscritos nas di
versas correntes partidárias, compatíveis com as exigências
de sua profissão religiosa, a Igreja tem o direito de lhes
dizer uma palavra esclarecedora da consciência no cumpri
mento dos seus deveres cívicos.
Com isto a Igreja não se confunde com a política nem
se imiscui na Política. A distinção dos dois poderes, o tem
poral e o espiritual, é uma doutrina constante do seu en
sinamento e uma norma definida de suas atitudes. A pá
gina do Evangelho, que encerra,, em duas frases, o ensina
mento fecundo de Cristo, não se lhe apaga da memória: Dai
a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Coméntando-a autorizadamente num documento doutrinai da mais
alta importância, escreveu L eão X III: “ Deus distribuiu a
economia do gênero humano em dois poderes, o eclesiástico
e o civil, um incumbido das coisas divinas, outro das hu
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manas. Cada um dêles tem as suas fronteiras definidas pela
sua
própria natureza” .
í-m
I ? ' M a s a distinção dos poderes não rompe nérh pode
Igíom per à unidade indivisível da pessoa humana: membro
l^ da sociedade) civil, o homem não se despe da sua consciência
p íièligiosa. O destino temporal do çidádão não pode hostilizar
p ;:o destino eterno do homem. E a incoerência de atitudes nos
lííídiferehtes cenários de sua atividade, antes de ser uma tenp 'tativà impossível de ruptura metafísica, fôra xnna. indigni-dadè de caráter.
Mais. Pela sua própria natureza mista indestrutível,
l ’existem vários setores da atividade, humana que se referem
simultâneamente ao fim dê uma e outra sociedade, a relijjV giosa e a civil, e sôbre os quais, portanto, uma e outra podem
legislar. A família funda-se com o casamento, que é sacraí mento religioso e contrato natural. A educação deve pre| parar o homem para a cidade terrena e para o seu destino
total. O soldado que defende a pátria nos campos de bata|;. lha tem o direito de consciência imprescritível à assistência
ft:- religiosa que lhe assegura a salvação da alma. A justiça que,
mas suas diferentes formas, pervade e informa as mais vàf riadas relações sociais, é uma virtude cristã, que interessa a
I'. vida das almas, antes de ser o cimento insubstituível que
f> amalgama a estrutura da sociedade.
I
Quando, portanto, sôbre êstes e outros pontos vitais, a
t Igreja enuncia a sua doutrina e sôbre ela esclarece a consr
ciência de seus filhos, não invade fronteiras nem usurpa
-■ competências: conserva-se fiel à sua missão de transmitir os
\\ ensinamentos do Evangelho e a verdade divina que sàlva òs
indivíduos e os povos. Não recusa a César o que é de César
g mas lembra a César o dever de lhe não impedir de dar a
í Deus o que é de Deus.
Nas atuais circunstâncias é por meio da Liga Eleitoral
Católica que a Igreja se desimcumbe da sua missão espiri-
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tual de orientar a consciência dos fiéis no exercício do dever
moral è cívico de votar.
Piei ao seu múnüs pastoral e circunscrita a s limites de
sua finalidade, a Igreja presta, ao mesmo tempo, ao Estado
e à Sociedade, um imenso serviço.
. Desperta e áviva nos seus filhos a consciência dos de
veres cívicos, a obrigação de colaborar pára o bem comum,
as altas responsabilidades implicadas no direito de votar, á
gravidade de uma omissão abstencionista, inspirada tantas
vêzes pela displicência e pelo egoísmo. E não são êstes os
princípios que dão à vida política de um povo a sua gran
deza e dignidade? Não é sôbre esta formação moràl de cada
cidadão que se alicerça a solidez das grandes democracias?
Indicando com clareza e justificando com acerto as rei
vindicações da consciência católica nacional, a Igreja oferece
ainda aos partidos a oportunidade de ajustarem os seus pro
gramas às esperanças e às justas exigências dá alma bra
sileira. Os totalitarismos usurpa,m o poder do Estado piara
impor o particularismo estreito de suas ideologias; a verda
deira democracia reflete, na vida política, as tradições pro
fundas e as forças vivas da nacionalidade. Auscultapdo as
palpitações do povo e respeitando os direitos de sua cons
ciência cristã, o Govêrno evita os conflitos dolorosos, que di
laceram a alma da nação e abalam 0 prestígio do poder..
De lutas e perseguições religiosas nunca beneficiaram os go
vernos . “A Igreja não é o Estado; o Estado não é a Igreja,'
mas entre êles há um Bem comum de que ambos são co
laboradores” (R enard) .
Para esta colaboração fecunda e benfazeja, a Liga Elei
toral Católica nasceu, vive e trabalha. Ativa-lhe as dedica
ções e firma-lhe as esperanças a verdade ensinada pelo Divino
Mestre e nunca tão atual como na incerteza dos nossos dias:
“ Buscai antes de tudo o reino de Deus e tudo o mais vos
será dado de acréscimo” .

CINQUENTENÁRIO DA RERUM NOVá Rü M *
•• Com a presença das mais altas autoridades e ,a impor
nência magnífica das grandes solènidades encerra-se nesta
'hora de profundas emoções o primeiro Congresso de Direito
ÉSoçial em comemorações cinqüentenares da Encíclica Rerum
. 'i|Novarum . Nestes dias de atividade infatigável debateram-se
jp^idéias. orientadoras: e contemplaram-se realizações soCiais.
®pPêste. esforço intenso, no campo dò pensamento e no campo
•>da ação, desprende-se um ensinariiênto fecundo e Consolida-se
i)>uma esperança promissora.
e a
Uma lição fecunda, àntes de tudo. O
|||!de toque das idéias. Os sistemas elaborados na abstração dos
||fcgabinetes,.sèm o sopro da verdade que os vivifique, nfp resis|íf, tem ao clioque decisivo da realidade. Podem fasCinar por um
^!l instante as inteligências surpreendidas pelo prestígio do que
é novo, desfazem-se, porém, para sempre ante a crítica serena
da história e a reação vitoriosa dos fatos. Em muitos pensa
dores viu a geração de seus contemporâneos uma nova estréia
fp- :que, com a fixidez de seu brilho, se engastava para sempre
nò firmamento das idéias. Para a posteridade, mais objetiva,
e mais ensinada pejo tempo, não passaram de um meteoro
§;i que sulcou a atmosfera com a rapidez de uma claridade
efêmera.
4
Meio século é já volvido sôbre o grande documento de
Leão XXII. No último quartel do século X IX a questão sqcial
impunha-se aos homens de pensamento e aos homens dè ação
com a urgência de um problema que pedia solução inadiável.

Í

* Aíocução proferida na Sessão de Encerramento do l.° Con
gresso Brasileiro de Direito Social, em comemoração do 50.° aniver
sário da Rerum Novarum, no Palácio Tiradentes, a 22 de maio de 1940.
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Entrfe o liberalismo econômico, que contemplava impotente
e inerte a crise desencadeada pela aplicação de seus princí
pios individualistas, e o socialismo, que planeava uma recons
trução social elevada sôbre a ruína de tôdas as instituições
sociais do passado, a éncíclica leonina traçava cpm mão se
gura as vias de transformação progressiva da vida social para
adaptá-la aos novos quadros da civilização moderna, concilian
do, numa síntese admirável, as exigências de unidade e da
comunidade com as liberdades intangíveis e as aspirações
superiores da pessoa humana.
Ainda uma vez, a luz do Evangelho iluminava òs roteiros
da humanidade. As idéias mestras do grande Pontífice reve
laram-se de uma fecundidade inexáurível. E tudo o que neste
meio século se ténfi feito de grande, de duradouro e de realmente construtivo na melhoria das condições sociais, cons
ciente ou inconscientemente aplica os seus princípios ou
prolonga as grandes linhas do seu pensamento. A carta in
ternacional do Trabalho e a legislação social dos povos mais
civilizados são a prova mais eloqüente e irrefutável dessa
verdade.
Lição proveitosa que se desprende desta experiência de
dez lustros e que, neste momento e no nosso Brasil, se com
pleta e dilata na solidez dé uma grande esperança.
Também nós entramos decidida e animosamente na fase
das transformações tendentes a adaptar a nossa estrutura
social às exigências indeclináveis da vida moderna. A nossa
legislação elabora-se de dià para dia com uma coerência e
uma continuidade de esforços que são o penhor mais seguro
de sua eficiência. As realizações, não obstante as inúmeras
dificuldades opostas naturalmente pelas condições do nosso
meio geográfico e cultural, se vão sucedendo, umas às outras,
num crescendo consolador. Sem o abalo das convulsões
subversivas opera-se o reajustamento do trabalho e do capi
tal, numa atmosfera de paz e de colaboração de classes. O
salário tende a elevar-se ao nível que a justiça reclama. O
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f^lrábalho da mulher e da criança encontra nas leis a tutela
os defende da exploração do mais forte. A família, pro|t% ida na sua estrutura orgânica e nas suas exigências de
fjjjfpiâfi e dê desenvolvimento, tendé a integrar-se na plenitude
^ ^ lê suas funções sociais: Ao lado da ação das leis e das autori|f|iâdes civis, exerce, em colaboração harmoniosa, a influência.'
Hiespiritüal que só atinge as almas e sem a qual a questão
|s|Spcial não envereda pelo caminho de uma solução real e pro
f u n d a . Para restaurar a dignidade do trabalho, cumpre res^§|aurar nas consciências a dignidade do trabalhador. Não
Sf p Merâ. haver verdadeira fratemidàde humana sem o sentiipiento vivo da comum paternidade diviiia.
entre.
*■ Regozijamos em sublinhar êstes pontos de
. contato
.
||a Encíclica Rerum Novãrúm e a nossa legislação social. Num
|jtnomènto histórico em que os horizontes do futuro se toldam
ide nuvens sombrias, em que se cavam ódios tão fundos na
|lamília humana e se semeia, em tão larga escala, a destruição
a morte,; tudo. o que representa esfôrço de solidariedade,
|apêlo à juátiça e ao amor, afirmação de valores espirituais,
i;merece acolhido com aplauso e saudado com entusiasmo.
|jO; ódio passa destruindo; a caridade permanece construindo
|para o tempo e a eternidade.
É êste o significado dêste l.° Congresso de Direito Social;
H<êst’e o alcance desta magnífica sessão que com tanto esplenOs que trabalham com a alma assim llumijpnada por tão altos ideais e o coração aquecido por tão nobres
teentim entos colaboram com as forças divinas do bem e são
;'$os construtores de um futuro melhor.
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UNIVERSIDADE CATÓLICA

VÊ?'1 •
-W-"' A1. * O momento que ora vivemos, rico de emoções elevadas
|$’-tcépido de grandes esperanças, marcará um início lumillttíiso na história da evolução espiritual da nossa pátria.
‘Ç S - Não é só o esplendor material das exterioridádes dessgplmbrantes que assinala e reveste, com a pompa de suas ce“^ in ia s, a solenidade das datas memoráveis; é também, é
IbMncipalmente a elevação do ideal que as inspira, é a nobreza
§pos;sentimentos que mobilizam e dignificam as almas nessas
Ipqras.de vibrações superiores. Os atos humanos não se afepqm pela craveira, dos estalões quantitativos; o seu valor
:||fànscende a esfera das grandezas materiais .e só se aprecia
f^etn sua justa medida nesta região do espírito, onde os olhos
;fpão vêem, *as mãos não pesam nem mensuram, e só a inte^lígência é juiz de imponderáveis de mais âlta natureza. Examinada à luz dêsté critério superior, a solenidade de
2, por além das aparências que nos impressionam a reAlocução pronunciada no Ri°> a 24 de maio de 1932, no Salão
dè Belas-Artes, na inauguração do Instituto Católico de Estudos
'Superiores.
,

Esquema:
•. Momento solene,
ÍO pelos grandes e nobres sentimentos que nêle reVelam;
b) pelas grandes esperanças que nos entPeabre.
.JJniversidade Católica.
Relações históricas entre a Igreja e a U|niversidade.
Relações internas.
:

a)
b)

A Universidade
-deve abranger a totalidade das disciplinas científicas;
deve hierarquizá-las numa unidade harmoniosa.
Só a Universidade Católica preenche cabalmente as exigências do
nome, dá função de uma Universidade.
Vivai, floreat, crescat.
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tina, revela-se-nos em tôda a plenitude de sua grandeza espi
ritual. A realização que ora contemplamos é o fruto de es
forços de almas excepcionalmente grandes e generosas. Todos
sabemos que monte de dificuldades se elevavam ao projeto
de um empreendimento que hoje é realidade.
Um instituto de estudos superiores, nobres e desinteres
sados, num país em que, até agora, o currículo das acade
mias e universidades se tem tingido à preparação profissional
dos estudantes;) a raridade de professores, competentes e
abnegados, que, num gesto de dedicação absoluta e dê nobre
desinterêsse, se abalançasscm a todos os riscos e incertezas
inerentes a uma iniciativa de todo original em nosso meio;
a triste dependência entre o espiritual, e ó material que,
muitas vêzes; condiciona o êxito das instituições que servem
às conquistais dá inteligência pela solidez dos seus funda
mentos financeiros; as resistências passivas da inércia, que
tendem a imobilizar, na rotina paralisadora, o: surto de qual
quer novidade progressiva
seriam obstáculos capazes de
arrefecer os entusiasmos que se não aquecessem no foco mais
ardente de energias espirituais e cristãs. Há, pois, nesta
criação que hoje inaugura vencedoramente a novidade de sua
existência, uma demonstração magnífica da superioridade
dos valores do espírito; uma afirmação triunfal de vida e de
vontade de viver, uma confiança invencível nos futuros des
tinos dò Brasil, uma vitória do otimismo sadio e fecundo sôbre ’;
os desalentos estéreis de um pessimismo sem coragem e sem
esperanças; mais, há aqui um apêlo confiante às promessas e
às generosidades fiéis da Providência; uma dedicação, feita de
inteligência e de sacrifício, à causa divina de Cristo Nosso
Senhor e da sua Igreja, que é á causa das almas e a causa
da civilização; uma expressão superior dêste zêlo esclare
cido, que é caridade radiante a expandir-se espontâneamente
nas conquistas de um apostoladó de largo descortino.
Vivemos, pois, um momento de singular elevação na
nossa existência. É a beleza dêste espetáculo confortador de
sentimentos generosos, de energias vivas, de vibrações puras
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^§||üiu-lo exaltam e tornam querido aos nossos corações.
|s/e tairibéin a solenizá-lo, ao lado destas consolações prè_..5.3,- a grandeza das perspectivas que se entreabrèm no
® |i^oiite das nossas esperanças . O Presidente do Centro IX
|fí| a}ma de todo êste movimento, terminou as suas pála'saudando no instituto que hoje se inaugura o germe
’$<âèstò mas. fecundo de uma futura Universidade Católicâ
il. É através desta perspectiva luminosa, entrevendo,
^plonges do amanhã, a realização magnífica das esperanças
lllíps desejos de hoje, que a presente solenidade tòma tôda
-^amplitude de suas verdadeiras proporções.
s|fe :'!'Pniyersidade Católica! Como se casam bem as, duas pasí Á Universidade, esta pátria da ciência, esta deposidas mais elevadas tradições intelectuais dè um povo,
tá ‘afirmação mais alta da cultura de uma -nacionalidade,
Igreja Católica quem a criou, Criou-a, porque por sua
l^rigiativa se associaram professôres e alunos de tôdas as dis!$§iplinas do’ saber, na unidade de uma grande organização
|qti,é fôsSe a Alma Mater de uma dipastia ininterrupta de sáe o instrumento incansável de progresso dá ciência.
^ | iò u -a ainda porque, uma vez ideada e ,executada a instis||U;ição, disseminou-a a mãos largas por todo o território da
|Vçlha cristandade medieval. Ide ás mais célebres universi
d a d e s de que se gloria a história e ainda hoje se ufana a
^ fu ítü ra européia, a Paris e a Viena, a Oxford e Cambridge, a
iplóvaina, a Roma, Bolonha e Pádua, a Alcalá, Salamanca é
^•Coimbra, pedi os vetustos pergaminhos que encerram a sua
p|genealogia e os seus títulos nobi iárquicos, chegai-lhes à pri^m eira página, que remontará talvez ao século X II, X III, XIV,
ffipu XV, e encontrareis o ato do seu nascimen o firmado pelo
|í'home augusto de um Papa.
Universidade Católica! Dois têrmos, de fato, para sempre
|; associados pela verdade da história. Melhor ainda, indisso|.íüvelmente unidos pelos vínculos de afinidades internas, in|| destrutíveis. Poderá parecer-vos paradoxal a afirmação, mas,
para além das aparências, encerra, de direito, uma verdade
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incontestável: a universidade, de sua natureza, para não
mentir às promessas de seu nome e às exigências de sua
função, deve ser católica; e as universidades que cessaram
de ser católicas viram-se, na mesma proporção, diminuídas
como universidades.
Stiídium universale foi o nome de oçigem dêstes grandes
focos do saber, e o eram de fato, porque abraçavam, na sua
compreensão real, a integridade dos domínios científicos.
Tudo o que constituía um aspecto da realidade, tudo o que
se havia organizado em disciplina intelectual a oferecer uma
visão do universo, entrava espontaneamente na amplitude do
seu programa. Estudava-se Deus, estudava-se o homem, es
tudava-se o mundo. Desde as indagações minuciosas dos fe
nômenos mais insignificantes até as especulações sublimes
sôbre a vida íntima do Infinito e suas .relações com o homem,
tudo o que a nossa razão podia sondar no oceano infinito da
Verdade e organizar-se em disciplina racional tinha natural
mente foros adquiridos de cidadania ha Pátria hospitaleira
da ciência, que não conhecia restrições arbitrárias, nem mu
tilações deformadoras. Disciplinas cosmológicas, disciplinas
antropológicas, disciplinas teológicas, coexistiam em paz e
desenvolviám-se em harmonia, sem a injustiça de excomu
nhões recíprocas nem a tirania de ostracismos violentos. As
grandes universidades da velha Europa, sobretudo as da Eu
ropa Central e da Inglaterra, conservam-se ainda parcial
mente fiéis à nobreza destas grandes tradições de verdadeira
universalidade. Nos grandes centros de estudos da Ale
manha, ao lado das faculdades de ciências positivas e mate
máticas, multiplicadas segundo as exigências do progresso
moderno e as necessidades da divisão do trabalho intelectual,
ao lado das faculdades jurídicas, sociais, históricas e literá
rias, encontrareis ainda num plano mais elevado as facul
dades filosóficas e, nos cimos mais altos, como remate de
todo o edifício científico, as faculdades superiores de teo
logia. A própria ruptura religiosa do século XVI, que
cindiu dolorosamente a população em duas grandes famílias
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'^^pljitituais diversas, não descoroou as universidades alemãs
fílííGÜpula natural das ciências divinas. Católicas nas regiões
s é quase totalidade católica, protestantes nos estados que
l^ ierira m em pêso à Reforma; católicas e prptestantes, coe«Sltótentes nos centros de população mista, as faculdades teo§l||^icàs continuaram a sua existência multissecuiar num
"?Spáís que marcha incontestàvelmènte na vanguarda do mo||lprivpTtto intelectual. E quando, após a grande guerra, caiu a
•^Éfiiajstia dos Hohenzollern, arrastando na sua queda o predol^lrnínio de uma velha aristocracia, que, formada nos tempos
^|;idé:Bismarck, constituía o baluarte de um protestantismo in"|: rtolerante e opressor, um dos primeiros cuidados do Reich,
^ reconstituído em fundamentos mais dehtocráticos, foi fundar
pi-v-;no coração intelectual da Alemanha, na Universidade de
Berlim, onde só existia uma faculdade de teologia protes|f|tante, uma nova cátedra de katholische Weltanschaung, de
Ül- que é titular um dos pensadores e escritores mais brilhantes
I? ; da Alemaiiha contemporânea, cujo nome pronunciamos de
li':- sembaraçadamente na sua bela sonoridade latina: Romano
Guardini.
Nós, desventuradamente, rompemos com a venerabilidade destas magníficas tradições. Os jovens que passam
pelos nossos centros superiores de cultura ignoram que há
uma ciência das coisas divinas, a mais bela e a mais impor
tante das ciências; ignoram que o fato religioso, o mais
universal e o mais profundo na história da família humana*
pode e deve ser e é objeto de um estudo especializado que
não só o analise nas suas aparências sensíveis, nas suas
manifestações fenomenais acessíveis aos métodos de obser
vação e experimentação, mas desça até à medula do seu con
teúdo racional e lhe analise a natureza e a essência. Juízos
de existência, juízos de valor acêrca da religião, a maior rea
lidade na história e na vida do homem — que imenso campo
aberto ante os horizontes da ciência e da razão!
Nossas universidades, nascidas ou reorganizadas quase
tôdas sob o signo funesto do laicismo, desconheceram as exi-
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gências da realidade total, mutilaram a integridade dos co
nhecimentos humanos, riscaram, na formação da juventude,
tôdas as disciplinas que lhes podiam traçar um rumo à exis
tência e dizer uma palavra autorizada sôbre o valor da vida,
numa palavra, diminuíram-se como Universidade na mesma
proporção em que se laicizaram, divorciando-se do catoli
cismo.
Demos um passo adiante. Os vínculos internos que
ligam o catolicismo à universidade, são ainda mais pro
fundos. A Universidade não é ainda universidade nem
menos ainda católica com . a simples justaposição da tota
lidade das disciplinas cientificas. É mais alto o conceito que
formamos de uma M m a Mater; são mais complexas as exi
gências. de sua organização para responder à excelência e
amplitude de suas funções na vida, na cultura e na civili
zação de um povo .
A totalidade das ciências justapostas forma uma mul
tidão; não constitui um organismo. A multidão desorga
nizada é a anarquia; o organismo não é princípio de ordem,
de vida, de atividade senão pela jerarquia essencial que lhe
subordina* as funções parciais à finalidade do todo. Neste
grande império da verdade e da ciência — que é e deve ser
um grande centro de estudos superiores — achamo-nos
diante dêste dilema inevitável: anarquia ou jerarquia. A
realidade é um todo heterogêneo mas harmônico; o uni
verso é cosmos, não é caos; a totalidade da ciência — que
deve espelhar docilmente a totalidade do real — não pode
ser anarquia, reflexo do caos, mas jerarquia, expressão do
cosmos.
E aqui encontramos o vício fundamental da cultura
moderna: a dispersão desarticulada. Cada disciplina encer
rou-se no isolamento do seu objeto limitado por uma abs
tração, desenvolveu-se no seu domínio com onímodà inde
pendência, e esqueceu as coordenações e subordinações reais
e jerárquicas que a prendiam ao conjunto das outras disci
plinas, e não raro, numa tentada usurpação de hegemonia,
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^tetencteu, com os elementos exclusivos de sua competência,
• lima interpretação total da Realidade. Assim é que suIf^á^ivamente a mecânica, a biologia, á economia política, a
^ llíologia , se transformaram em mecanicismo, biologismo,
jnomismo e sociologismo, isto é, em sisterpas filosóficos
*§Éjm pretensões a explicação dos enigmas todos do Universo
y^ido Homem. Unilateralismo todo em detrimento da ver'|||de; princípios‘ exatos nas fronteiras de uma especialidade
*í|>|am indevidamente arvorados a reger e explicar a reálilâde inteira. Rompeu-se a harmonia e com ela a subordi
nação essencial do conhecimento à totalidade do seu objeto,
vez de um império legítimo das ciências mais elévadas,
';|ijn imperialismo invasor de cada ciência indisciplinada fora
Mos seus domínios.
f| :' • Esta unidade jerárquica, necessária à organização uniIprsitária para corresponder às exigências da verdade totçl,
Ijliao o é menos — e por isso mesmo, para o desempenho de
||uá elevada missão civilizadora. Quando as inteligências
Ipésgarram, a vida desorganiza-se e as almas sofrem. Do
||§pmpimehto do equilíbrio na cultura, a dilaceração profunda
ás almas em face dos grandes problemas da vida. O
^lípmem contemporâneo sofre dividido em si mesmo. A Uni
versidade que o instruiu — e parcialmente — não o educou .
grandes ciências que lhe poderiam fundamentar os seus
juízos de valor sôbre a vida e a sua finalidade, não as co
nhece. As ciências profanas e positivas estudaram-se ampla
mente. Os conhecimentos religiosos mirraram atrofiados.
Cultura analítica; deficiência de síntese organizadora e
.'orientadora. Crise de fé, crise de inteligências, crise de
almas, A Universidade leiga e positivista não prepara para
as realidades trágicas da existência.
,
Não era, pois, um paradoxo, senhores, o que vos dizia
há pouco; só a Universidade Católica responde à plenitude
do nome e à amplitude das funções. Só ela é totalidade e
unidade; nenhum exçlusivismo mutilador de disciplinas
científicas; nenhuma desagregação de partes que rompem
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com a harmonia geral. Universalidade, síntese orgânica;
saber que enriquece e pacifica as inteligências; saber que
orienta e eleva a atividade às eminências reais do ideal hu
mano. Eis o que de novo traz uma universidade católica
em contraste com a cultura dispersiva, desarticulada, frag
mentária, caólica, que do mundo dos conhecimentos abstra
tos passou para a região das realidades concretas, e, depois •
de desorganizar as idéias, subverteu a ordem da nossa vida
contemporânèa. Queremos uma universidade capaz de tota
lizar e jerarquizar o saber; de fundir, numa unidade orgâ
nica, o pensamento e a vida; depositária fiel de todo o pa
trimônio intelectual que constitui uma das maiores riquezas
de um povo; orientadora segura nas dificuldades cada vez
mais complexas do progresso da civilização cristã.
É esta grande realidade que há de ser, nas possibilidades
de um futuro bem próximo, que saudamos neste Instituto
Superior de Estudos Católicos, hoje inaugurado sob a égide
de tão altos auspícios divinos e humanos. Ante êste germe
fecundo, depositário de tantas esperanças, resumimos em
três palavras a sinceridade dos nossos votos e o ardor dos
nossos desejos: Vivat, floreat, crescat.
Vivat; viva desta vida fecunda, mas trabalhosa e sacri
ficada, que caracteriza as obras de Deus; contra tantas
forças de dissolução e de morte que impregnam a nossa
atmosfera intelectual e social, envenenando mortalmente as
inteligências e as multidões com o êrro e a dúvida, afirmando
a vitalidade perene da verdade que regenera, eleva e liberta
as almas.
Floreat; floresça, como florescem na primavera as gran
des árvores, cuja exuberância de seiva aspira solidificar-se
nos frutos do outono. Flores e frutos são os trabalhos sé
rios de investigação científica que irão enriquecer o tesouro
dos nossos conhecimentos. Que a Providência abençoe a fecundidade do nosso Instituto com a formosura destas flores
e a opulência dêstes frutos. Flores e frutos de um instituto
de cultura superior é a formação de inteligências de escol que
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p iluminar e aquecer, continuando a missão que aos seus
'ifeçípulos confiou o Senhor: vos estis lux muridi.
Crescat; vão mais longe os nossos votos: cresça e cresça
| p m depressa o em tão boa hora recém-nascido Instituto.
^Hue às cátedras se vãò acrescentando as cátedras; que os
l^titutos se vão organizando ao lado dos institutos; que as
jflçiiM ades -se vão formando, uma após outras, até vermos
breve, na plenitude de sua estrutura e do seu funçionaMéhto, o inteiro organismo da primeira Universidade UatóBrasileira.
|f£:. “ Para salvar o catolicismo num país” , escreve Toniolo,
:|5.graqde sociólogo italiano a quem Deus concedeu a conso
larão de ver pouco antes de sua morte realizado na Itália
^íí^grande sonho de sua vida, “para salvar o catolicismo num
jàís é necessária a liberdade de ensino, e o órgão primeiro
essencial do ensino é a Universidade” . Preservar o cato
licismo no Brasil não é tanto prestar um serviço ao catoli;|ijsmo quanto salvar o Brasil. Precisamos de uma Univer|iiÉaàe. ,
'
áT Ela será, em nosso país, o expoente mais legítinio de
is as tradições espiritúais que formaram a alma da nossa
íàcionalidade.
Será, num século que tão justamente preza a autorie da ciência, a apologia mais viva e a demonstração mais
irrefutável da harmonia perene da razão e da fé.
Será ainda, num campo mais alto, uma forma superior
í,vde culto, o culto a que tem mais direito o Senhor, o culto
|das nossas inteligências, que, num esforço infatigável de
ipmagníficas ascensões, aspiram a elevar a Deus cada vez mais
(;}pura de erros e mais rica de verdades a homenagem de
l^üas adorações.
No dia faustoso em que estas aspirações forem realidade,
;se verá como o momento que ora vivemos, rico de emoções
Relevadas e trépido de grandes esperanças, marcou um início
^ luminoso na vida espiritual da nossa pátria: Vivat, floreat,
crescat.
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ALOCUÇÂO NO RÁDIO NA “HORA DAS
FACULDADES CATÓLICAS”
Inaugura-se hoje, neste instante, a meia hora da Uni
versidade Católica, que ilumina o sonho de nossas esperanças.
Num momento em que as nações e os continentes se
entrechocain numa conflagração inaudita de ódios destrui
dores e fratricidas, venho falar-vos de uma obra voltada toda
para as construções pacíficas e pacificadoras da ciência ilu
minada pela fé e ,pela caridade.
Numa fase da história pátria em que os* brasileiros se
dividem e se mobilizam em partidos antagônicos para a re
constituição jurídica do país, venho entreter-vos de um em
preendimento, em que, esquecidos de suas divergências po
líticas, poderão todos colaborar na paz, na união, na har
monia de uma fraternidade sem discórdias.
Na oposição dêstes contrastes está o segrêdo da nossa
atualidade viva.
Uma Universidade é, antes de tudo, uma instituição de
alta cultura; a expressão mais alta da inteligência de um.
povo; o órgão que, de geração a geração, transmite, com o
patrimônio da ciência universal, o tesouro próprio e inco
municável de sua história, de sua literatura, de sua arte. Na
austeridade do seu recinto forma-se o escol da nacionalidáde,
que amanhã responderá pelos seus destinos. Homens de
ciência e homens de ação, responsáveis pela orientação do
Govêrno ou pelo exercício das profissões liberais, tpdos os
que vincam profundamente na história de um povo, vão
buscar, na formação superior do espírito, a competência que
os eleve à grandeza de sua missão.
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pentro de poucos dias, esperamos, soará a hora final da
ièrra. Com ela, encerra-se o período de destruição e de
[^.orte. Desponta a Alvorada da paz; alvorada de reconsüção fecunda; reinicio da marcha para a conquista dos
l&ssos destinos no convívio das nações restituídas à norma-;
v lade de suas relações amigas. Para êste futuro que será
flrnànhã, de que mais precisa o Brasil? De homens, de homens
||em formados à altura de suas grandes responsabilidades, de
.^‘homens que assimilem as riquezas da cultura para orientar
ffo nosso progresso com segurança e autonomia.
$|K É onde se formarão êstes guias da nacionalidadé, cons^
|||flitores do nosso porvir? Onde senão nos nossos centros suÉljperiores de ensino? Universidades e boas universidadés é o
íe reclama o Brasil neste momento. Multiplicar pelo país
lestas sementeiras de homens superiores, êstes focos de írra|||iação intelectual é obra de previdência lúcida e de patrio
t i s m o sadio.
E o Brasil trabalha agora para a fundação de uma unipyersidadè e de umâ universidade católica. Êste adjetivo des£; perta ressonâncias profundas e altamente expressivas.
Quem} diz católica de uma universidade quer significar
punia instituição de ensino superior completa, onde instrução
j»; e educação se harmonizem em aliança indissolúvel, onde, ao
iplado da formação científica mais aprimorada, não merecem
|linenos cuidado a têmpera do caráter e a elevaçãò da gran| jdeza moral. Inteligências solidamente esclarecidas* vontades
inflexivelmente retas.
Quem diz católica de uma universidade significa ainda
uma grande fôrça intelectual que se norteia pelo ideal imperecível do Evangelho. Não podemos esquecer impunemente
5 o cristianismo, forite perene de paz para a inquietude das
: almas, par de asas indispensável para o verdadeiro progresso
dos.povos. Aprendamos a lição trágica da história contem
porânea na construção de um futuro melhor para a huma
nidade .
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Quem diz, no Brasil, Universidade Católica diz outrossim
universidade essencialmente brasileira, continuadora das in
fluências espirituais que plasmaram a nossa nacionalidade,
intérprete autêntica das nossas mais genuínas tradições.
E até agora não tínhamos uma Universidade Católica!
Já a possuem, na América latina, o Chile, o Peru, a Colômbia !
Mais de 25 já se contam nos Estados-Unidos! Urge ganhar
o tempo perdido! Urge imediatamente levar a têrmo a grande
idéia no momento mais oportuno, transformá-la completa
mente numa realidade grandiosa e fecunda.
Ontem nada havia feito; hoje somos uma Faculdade de
Filosofia, uma Faculdade de Direito, uma Escola de Serviço
Social, oficialmente reconhecidas as duas primeiras e em
pleno funcionamento de tôdas as suas séries. Amanhã de
veremos ser uma Universidade integral, com tôdas as suas
faculdades, com a magnificência de instalações — edifícios,
bibliotecas, laboratórios e museus — ao nível da grandeza dos
nossos ideais.
É tarefa grandiosa que excede as forças de um homem,
mas digna da magnitude de uma nação. E é ao Brasil que
entregamos hoje os destinos da sua Universidade Católica.
Está em boas mãos. Quem confiou na generosidade dos bra
sileiros não passou nunca pela amargura das decepções. A
esperança de hoje será a realidade de amanhã.
Serão 30 minutos dedicados à cultura e à amizade. Nêles
ouvireis, periodicamente, aos primeiros e terceiros domingos ■
de cada mês, às 20 horas, uma breve palestra sôbre os mais
variados temas que interessam a inteligência contempo
rânea.
Dêles fará parte integrante um programa lítero-musical
a cargo de artistas escolhidos.
Entre os minutos dedicados à inteligência e à emoção
estética falará também a amizade do coração, transmitindo
notícias sôbre a vida e os progressos de nossa instituição que
possam interessar os amigos distantes e estreitar os vínculos
entre quantos colaboram na grande tarefa comum.

ALOCUÇAO
lí);:'-:.

^onunciada na solenidade em que foi erigida canônicamente
V>
a Universidade Católica do Rio de Janeiro

Na majestade dêste recinto e na solenidade austera dêste
fomento vibra-nos a alma de gratidão e de esperanças.
Com a sua ereção canônica e a concessão dQ título de
pontifícia, a Universidade Câtóliça do Rio de Janeiro atinge
^plenitude jurídica do seu crescimento orgânico e vê definiJiyàmente consagrada a grandeza de sua vocação espiritual.
O ato da Santa Sé que, por um decreto, erige a nossa
jniversidade, associando-a, irmã mais nova, às universidades
pítólicas disseminadas pelo mundo, como ontem outro de
je to do nosso Govêrno a colocava entre as outras universies brasileiras, vem pôr a coroa a um longo trabalho de
desenvolvimento estrutural. O esforço da nossa jerarquia,
|).érsonificada ontem na figura saudosa de D. L e m e , que
âtuou ousadamente o ideal no caminho das realidades, hoje
pa púrpura apostólica de D! Ja im e , sôbre a qual esplenderá
doravante a dignidade de Grão-Chanceler; a dedicação acri|ôlada e nunca desmentida do nosso corpo docente — mais de
|jima centena de catedráticos — que, dia a dia, ilustram e
^consolidam a nova instituição com o brilho de suas inteli
gências, a dedicação de seu trabalho e a dignidade de seu
^exemplo; a atividade vibrante da juventude estudiosa, que
empresta à nossa vida quotidiana, com a alegria de sua exu
berância prima veril, a consciência de suas responsabilidades
futuras, todos êstes trabalhos e esforços de quantos aqui la
butam sentem-se hoje amplamente recompensados. E das
«/í;.
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almas em festa desabrocha a gratidão com a espontaneidade
dos sentimentos nobres em almas bem nascidas. Os cora
ções exultam e refletem, interiormente, a opulência tropical
da natureza nesta cidade que o decreto pontifício chama
poèticamente “alegre sorriso dos céus” : Laeta coelo arridens
Fluminis Jánuaris urbs.
Recompensa consoladora de trabalhos e esforços, mas
ainda consagração definitiva de uma vocação espiritual. O
título de pontifícia de que doravante se poderá exofuar a
nossa Universidade ratifica e autentica o de católica que a
designou desde o berço. E éste título não soa apenas como
um qualificativo superficial, mas representa uma opção programática de cultura.
Pela sua significação etimológica, como pelo seu destino
profundo, a cultura católica é universal, universal porque
yisa, no mundo, a totalidade dos homens e, em cada homem,
a sua humanidade total.
Mais do que em nenhuma outra época da história, a fa
mília humana experimenta, nos nossos dias, a unidade da
sua natureza, a universalidade dos seus problemas e a. soli
dariedade dos seus destinos. A doutrina católica lhe oferece
a explicação derradeira desta realidade e lhe proporciona as
possibilidades de atuar-lhe a grandes aspirações latentes.
Respeitando a variedade das raças e a originalidade das civi
lizações, só ela é capaz de transformar em fôrça viva de rea
lização histórica o ideal da fraternidade humana.
Mas o Catolicismo é também humanização integral. As
almas sofrem de rupturas interiores e as civilizações desa-„
gregam-se por defeitos de articulação dos seus elementos es
senciais. Os últimos séculos levaram a têrmo uma obra ne
fasta de divisões e rompimentos. Rompimentos entre as
ciências positivas e a filosofia, entre as ciências econômicosociais e a moral, entre a vida profana e a consciência reli
giosa. Colhemos hoje as tempestades que êstes ventos se
mearam .

&$/
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j f ; , A cultura católica processa-se sob o signo da unidade e
!.lâa síntese. Uma concepção integral da vida permite desenIvblver a harmonia da sua organicidade. Um destino digno
■gjgjjá nossa natureza fundamenta uma ordem e uma jerarquia
|f|è valores humanos. Pela vitalidade própria do seu dina^ihismo uma universidade católica é um feixe de fôrças cons-W|rutivas. Sua missão é realizar a síntese orgânica do saber,
"lil^uestrar a estruturação inteligente e justa dos elementos
Jía vida social, esclarecer os fundamentos constantes da so
lid aried a d e e da paz na Convivência dos povos . Sua aspiração
^suprema: consolidar o amor difundindo a verdade.
Eis a alta significação desta hora solene.
Ao Exmo. Sr. Núncio Apostólico pedimos respeitosal^iente queira transmitir a Sua Santidade os sentimentos que
^ p s animam e animarão agora e sempre. Pela alta distinção
;v^ue nos foi outorgada, a nossa gratidão comovida.
Pela grandeza da missão que nos acaba de ser confiada
jVp ratificada, a promessa de um esforço leal e fconstante para
|íhão ficarmos abaixo de nossas responsabilidades.

ALOCUÇAO
proferida no Palácio do Catete, no ato da assinatura da au
torização prévia de funcionamento da Escola Politécnica da
Universidade Católica

Sr. Presidente,
O ato, simples e solene, que se acaba de realizar sob os
nossos olhos, enché-nos a alma de gratidão e de esperanças.
Êle assinala o primeiro momento na existência legal da Es
cola Politécnica da Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Ela nasceu de uma percepção viva das necessidades cul
turais e das exigências técnicas do país. Na capital da nação,
onde existem quatro Faculdades de Medicina, quatro de Di
reito e cinco de Filosofia, havia apenas uma Escola de En
genharia, com uma capacidade reduzida de matrículas, num
momento histórico em que o progresso econômico e o de
senvolvimento da produção reclamam um número crescente
de técnicos bem formados em todos os domínios da atividade*,
industrial.
Ela nasceu do espírito de iniciativa e de dedicação ao
bem comum desta còroa de professores que cercam a pessoa
de V. Ex.a . Não me está bem elogiá-los aqui, mas não poderei
calar o que, no Conselho Nacional de Educação, ao estudar
o corpo docente da nova Escola que pleiteava autorização
para funcionar, escreveu e disse o relator do processo: “ O
corpo de professores é magnífico” . Magnífico, Sr. Presidente,
pelo saber profissional, pela experiência pedagógica, pelos tí
tulos de benemerência já conquistados em serviços ao país,
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^pelo devotamento à causa da cultura e à formação da nossa
Juventude,
lí;':
A êste empreendimento inspirado por tão nobres motivos,
||;;vos acabais de dar, Sr. Presidente, com a vossa assinatura,
Mb penhor de vossa aprovação e o estímulo de vosso aplauso .
vosso gesto é de grande alcance. Homem de Estado não
í|;|: só aquêle que estrutura os órgãos do mecanismo oficial e
f/ps adapta à variedade sempre crescente de suas múltiplas
^funções. Estadista é também, é-o de modo particularmente
llpômpreensivo,. aquêle que sabe acordar, incentivar, desen
v o lv e r e incrementar a atividade criadora das iniciativas par
ticulares, individuais ou associadas. Onde os homens de go%yêrno compreendem assim a amplitude de suas 'responsabi
lid a d es e a grandeza de sua missão, germinam e crescem os
'^empreendimentos fecundos que enriquecem uma sociedade
'‘|;com a multiplicidade e variedade de seus valores culturais.
I^Progride assim,, num ambiente de paz, de segurança e de li“Ãberdade, a civilização de um povo, cada vez mais opulenta
fã e bens materiais e espirituais, oferecidos a cada um de seus
f|;filhos para o desenvolvimento de suas virtualidades humanas
),e o enriquecimento de sua personalidade.
:A Universidade Católica, Sr. Presidente, é uma destas
jliiiiciativas, livres, que prendem suas raízes nas tradições esí 'pirituais mais fundas da história da nacionalidade. Fundada
*;/ há sete anos, ela vem se esforçando com lealdade, honestidade e constância por dotar o país de um grande centro de
£.'■'cultura superior onde a família brasileira encontre para os
seus filhos não só um foco de irradiação científica da mais
alta intensidade senão também uma atmosfera de elevação
. moral onde se possam temperar os caracteres na prática do
bem e no exercício das virtudes que aprimoram o cidadão
e dignificam o homem.
Na realização dêste programa de elevação cultural, fol
gamos em confessá-lo sem reservas, a nova instituição tem
encontrado por parte dos poderes públicos o esperado apoio
e a colaboração eficiente. A Diretoria do Ensino Superior se
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tem desvelado leal e eficazmente no cumprimento de sua
missão orientadora. Nos titulares da pasta de Educação só
temos encontrado palavras de animação e gestos de con
forto. O Chefe da Nação tem sido sempre para a Universi
dade um amigo e protetor.
Bem sentimos quanto hoje, com a fundação de uma Es
cola Politécnica, aumentam- as nossas responsabilidades.
Mas não nos assusta o trabalho empenhado em prol das boas
causas. Esperamos firmemente que a compreensão, o apoio,
o amparo de quantos velam pelo bem da nação nos auxi
liem neste grande empreendimento a que V. Ex.a acaba de
ligar tão nobrtjnente o seu nome, de dotar o país de um
centro superior de estudos científicos e técnicos á altura de
suas exigências atuais e de süa grandeza futura. Para nós
não queremos outra recompensa senão a consciência de haver
bem servido ao Brasil.

ALOCUÇAO
ferida no Palácio Itamarati, quando da instalação do
Instituto Católico de Direito Comparado

Bem está que na dignidade austera dêste recinto se insié solenemente o primeiro Instituto de Direito Comparado
. Brasil. Na história da nossa pátria, o Itamarati não só
a vigilância na defesa da unidade, da integridade e
"a soberania da nossa pátria, mas é ainda o elo de união que
pântém e estreita a amizade do Brasil com a família dos
"ovos, entre os quais aspira viver em paz e com dignidade.
esta grande causa da solidariedade e da aproximação inlérnaciònal deseja também servir a nova instituição que
"oje começa a viver. Conhecer o direito de outros povos é
âbilitar-se a compreender-lhes melhor a história e a vida
as suas instituições e todo progresso na mútua compreensão
.passo adiante no estreitamento das boas relações .
Comparar as normas jurídicas que regem instituições seelhantes entre nações diferentes é preparar o caminho a
ma unificação progressiva do direito privado, destinada por
ia natureza a remover obstáculos à sua aproximação cres
cente.
;
O catolicismo, pela vocação do seu nome evocador de
Universalidade, como pela eficácia de sua doutrina, geradora
e justificadora de fraternidade humana, tem, neste campo
imenso das relações entre os povos, benemerências singulares
no passado e vocação indeclinável no futuro.
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Bem está, pois, que na-primeira Universidade Católica
do Brasil houvesse nascido a idéia da fundação de um Ins
tituto de Direito Comparado.
Bem está que no Palácio do Itamarati se realize a sua
inauguração solene.
Só me resta agradecer muito penhorado a fidalguia e
gentileza do Chefe desta Casa, que permitiu se fundisse aconsonância destas finalidades na harmonia dêste momento:
A Sua Excelência o Sr. Ministro das Relações Exteriores,
Dr. Raul Fernandes, a sinceridade dos nossos agradeci
mentos .

ALOCUÇAO
^proferida, a 13 de setembro de 1946, na l . a Assembléia üniIpèrsitária da Universidade Católica, em que se conferiu o
H itvlo de “Doctor Scientiae et Honoris Causa” ao Cardeal Cefr;..
rejeira, Patriarca dé Lisboa

Eminência,
Ontem assistíeis, como paraninfo, a primeira instalaçao
,,.'í;da 'Universidade Católica de São Paulo. Hoje, nos dais a
honra de presidir a esta solene assembléia, em que a Unif. vèrsidadé Católica do Rio de Janeiro deseja tribütar-vos a
^|:;mais alta e merecida das homenagens.
Não vos podemos falar em nome de uma longa tradição
f histórica. As grandes instituições vencedoras do tempo
':f‘;ufanam-se de um longo passado de benemerências e de glórias. Nós somos de ontem, Não chega ainda a numerar em
dias a Universidade Católica de São Paulo, não floriu ainda
em anos a Universidade Católica do Rio de Janeiro, o que
em séculos bem vividos conta a vossa querida Universidade
de Coimbra.
Podemos, porém, falar-vos em nome de uma mesma tra
dição cultural . O pensamento que inspirou no século X X o
desabrochar destas jovens universidades brasileiras foi o
mesmo que no século X III acendeu no firmamento da Eu; ropa estas numerosas constelações universitárias, de que
cf, Lisboa-Coimbra foi um dos astros mais cintilantes. O' amor
i'
que o cristianismo sempre consagrou à inteligência, in;
tellectum valãe ama (S t o A g o s t in h o ) ; o zêlo de esparzir,
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mãos largas, os bens da ciência e da sabedoria —■quod
fictione didici et sine invidia communico; a consciência
de sua responsabilidade ante as exigências das_ civiliza
que se transformam: vos estis lux mundi.
Se estas afinidades profundas explicam parcialmente a
aproximação entre os grandes centros de cultura de inspi
ração cristã, outras há mais vivas, mais concretas, mais pes
soais, que atraíram poderosamente quantos aqui nos acha
mos reunidos.
No esplendor da vossa púrpura, Eminência, fulgem
tantos e tão elevados merecimentos que fora temeridade
querer salientá-lòs todos em seu devido relêvo. Um há,
porém, que, para nós, nestas circunstâncias, nos atrai com
singular encanto. Sois um universitário. Vossa juventude a
passastes tôda nos claustros austeros da velha Coimbra, es
tudante sucessivamente de três Faculdades, a de Teologia,
a de Direito e a de Letras, onde ouvistes as lições de R ibeiro
de V asconcelos e C aRolina M ichaelis e vos doutorastes em
1918 na seção de Ciências Históricas e Geográficas com a
mais alta classificação ^— 20 valores.
Do banco dos discípulos passastes em rápida ascensão
triunfal à cátedra do mestre. Em 1919 já o Conselho da Fa
culdade vos propunha para professor ordinário de Ciências
Históricas. No mundo das letras, o vosso estudo sôbre Clenardo e o Renascimento em Portugal já havia definitivaméntei firmado a vossa reputação de humanista em . que' a
perspicuidade do estilo e a elegância do dizer vinham realçar
a segurança da erudição e o rigor crítico na destrinça dos
documentos.
Mas Deus vos havia dado uma alma rica. O silêncio das
bibliotecas e a solidão dos arquivos, com os seus inefáveis en
cantos para os amigos do livro, não conseguiram monopoli
zá-la de todo. Enquanto irradiava a inteligência do mestre,
palpitava, generoso e forte, o coração do sacerdote. Ao lado
das aulas formavam-se os cenáculos. Onde quer que se con
gregava um escol de jovens ávidos de fé, de virtudes e de for-

-I
ALOCUÇÔEg UNIVERSITÁRIAS — 147

iação integral, dè batalhas santas e de heroísmos generosos,
^ s e achava, reclamada e querida, a presença do professor
gnçálves C erejeira . E bem cedo Coimbra parecia cenário
ptreito para a fôrça expansiva do seu*dinamismo conquisO venerando patriarca de Lisboa, M endes B elo , ia en•ai* nos seus 86 invernos. Pio X I colocou-lhe ao lado, em
, o jovem sucessor, o arcebispo de Mitilene, D. M anuel
G nçálves Cerejeira. Nessa transferência houve quem laêhtasse a promoção do apostolado em detrimento das boas
Étras.. Um dos nossos, entre melancólico e chistoso, escreveu
ud-' Portugal teria um santo demais . .. . e um letrado de
Jhehos. Não o acompanhamos na sua tristeza nem lhe subsíflpvemps o dilema . Onde êle vincou a oposição de uma inI^mpatibilidade preferimos ver a evõluçãp de um progresso
|nriquecedor; a integração de uma síntese mais alta em lugar
fe antíteses, rupturas e conflitos. Praz-nos mais ficar com o
a^ofessor de Coimbra, que no mesmo ano em que trocava o
pela mitra (1926) escrevia sereno e tranqüilo: “A
©ssa vida tomou nesses dias a direção que segue. E é uma
onsolação, ao olhar para trás, reconhecer que se não errou
manobra da agulha no comêço do viver, e se continua fiel
.ao pensamento primeiro — o primeiro e grande amor” .

Sim, é uma consolação para todos os que vemos a rea
lidade na harmonia de sua plenitude, saudar uma púrpura
pe prelado que se sobrepõe à beca do doutor. Bem está
ífiue mãos consagradas e ungidas para o ministério da Verpade e do Bem empunhem o báculo do pastor e a pena do
gescritor; afina em boa harmonia ouvir lábios inspirados a
Repetirem-nos as lições da sabedoria humana contida nos lií*íyros e a lição divina do Cristo, luz do mundo, que fala a
|t|Ípdas as gerações para salvá-las e dizer-lhes o ,seu infinito
É esta a consoladora visão cristã: as riquezas da graça
dos dons sobrenaturais, não a destruir, mas a enaltecer,
R e le v a r e dignificar as opulências da natureza.

;:i

■<7,i
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É porque soubestes realizar esta síntese que hoje aqui
fruímos de uma das alegrias mais sadias e mais puras da
vida: a alegria de admirar, de contemplar a elevação de uma
alma que soube com fidelidade refletir a excelência, a va
riedade e a beleza* das infinitas per feições de Deus.
Permiti agora, Eminência, que, como expressão dêste
sentimento e homenagem aos vossos altos merecimentos, a
Universidade Católica do Rio de Janeiro vos entregue o di
ploma do Doutor “Scientiae et Honoris Causa” . É a mais
alta das dignidades universitárias. E sois o primeiro da ga
leria gloriosa dos poucos escolhidos entre os príncipes da in
teligência e os beneméritos da ação. Com êste gésto quis á
nossa jovem Universidade que sôbre o caminho onde vai en
saiando os primeiros passos se projetem alguns raios do es
plendor de vossa glória.
Recebei êste diploma, Eminência, e, como Doutor nosso,
dai-nos a vossà primeira lição.

ALOCUÇÂO
ferida na abertura dos cursos das Faculdades Católicas,H 15 de março de 1941, no salão de atos do Colégio Santo
Inácio
■m
Numa solenidade simples e austera em que fala mais
Sito o silêncio das grandes coisas do que a sonoridade das
palavras, inauguram-se hoje as duas faculdades que
m|grandes
\
^constituem o primeiro núcleo da futura Universidade Caítólica do Brasil. Todos sentimos que na história de nossa
$ida religiosa e social o momento que vivemos assinala um
piarco miíiário de importância singular. Em tôdas as almas
palpita a alegria de longas esperanças que se realizam,
|cspm.o em tôdas as consciências pesa a responsabilidade de
promessas que acabrunham. A grandeza do acontecimento
fjustifica a coexistência rara de todos êstes sentimentos que,
iidá hesitação e do temor até o júbilo e o entusiasmo,
.'mesclam as suas vibrações numa orquestração interior sin
gularmente rica e complexa. A fundação de uma UniversiIjdade marca uma data na história de um povo; a fundação
; de uma Universidade Católica surge, como os esplendores o
/as esperanças de uma aurora, na vida de um povo cristão.
. A evidência desta verdade, que pode ser iluminada por
^ inúmeras faces, apresenta-se com singular brilho, encarada
■’ à luz do mais atual e complexo dos problemas: o problema
í da cultura.
• . Na plenitude de sua compreensão o problema da cultura
é, por excelência, o problema humano, o problema da reali
zação integral do homem. Ao animal, traçou-lhe a natureza
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o modo determinado de sua existência, .tôda submetida aos
destinos da espécie. Instintos e impulsos vitais profundos
orientam-no com segurança paria êste destino constante.
Aqui nenhuma possibilidade de uma expansão original por
vias novas e próprias. Neste reino inferior da vida não se
conhece o problema da cultura.
O homem, não. Sua missão é realizar-se com um esforço
pessoal e indefinido. O berço não o fêz perfeito; um feixe de
impulsos inatos não o leva, por vias iguais e constantes, a
um têrmo monotonamente invariável. O homem tem uma
história. E esta história deve coincidir com o progresso na
realização de si mesmo, na atualização expansiva dos
germes fecundos depositados nás virtuálidades de uma na
tureza que, se, por um lado, mergulha na opacidade da ma
téria e lhe sofre a influência de determinismos inelutáveis,
por outro se eleva até a esfera do espírito, da inteligência e
da liberdade. Foi, por isso, confiada ao homem uma missão
na terra: missão a que êle se não pode furtar sem negar a
si mesmo. Cumpre-lhe. desenvolver a sua inteligência com
a conquista da realidade na variedade inesgotável de seus
segredos: missão da ciência. Cumpre-lhe dominar as resis
tências da matéria e subjugar as suas energias, modelando
o mundo segundo as próprias hecessidades ou plasmando-o
para exprimir a beleza de seus ideais: função das técnicas ^
das artes. Cumpre-lhe praticar o bem governando os pró
prios atos em harmonia com as exigências da razão, na coe
rência de uma vida interior pacificada: aspiração contínua
da moral. Cumpre-lhe por último estreitar as suas relações,
com Deus, Princípio e Fim de todo o ser, alimentando esta
vida divina, razão suprema de nossa existência e resposta às
mais profundas tendências da nossa alma em busca de feli
cidade: missão sublime da religião.
Êste aperfeiçoamento do homem, em tôdas as direções
de süas múltiplas possibilidades: eis a cultura. Podeis con
siderá-la numa nação sob o ponto de vista estático, e tereis
um patrimônio de tradições,, de obras, de instituições polí-
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ifjèas e sociais, científicas, artísticas e religiosas que ela ofe§|ece aos seus filhos, hum determinado momento histórico,
l|^tra facilitar-lhes o desenvolvimento enriquecedor de huma
nidade. Podeis ainda encará-la, dinâmicámehte, como: um
Ipitocesso que sempre se renova num esforço para melhorar,
!|a‘fá progredir, para atihgir a plenitude de um ideal que
||empre se distancia nò horizonte mas constitui a mola mis^jlriosa de tôdas as realizações concretas.
Como vêdes, em sua compreensão total, o problema da
flM tu ra é o problema do aperfeiçoamento humano, dá realide tôdas as potencialidades depositadas por Deus na
Tlaossa natureza.
Na constituição e defesa e enriquecimento dêste grqnde
fftesouro da cultura já não é difícil situar com precisão
d função da Universidade.
y;. . Não direi, a rigor, que a Universidade é por essência
^criadora de cultura, ainda, que possa contribuir e de fato
|?:çontribuà para êsse fim. Se assim fôra, não seria essencial
Sa uma Universidade ter alunos.
r
Criadores de cultura, são os homens privilegiados a
»quem a Providência confiou a missão de iluminar, iniciar e
iábrir caminlíos na história. No domínio religioso um São
'■Francisco 1de A ssis , um S ão V icente de P aulo , uma T eresa
Sí de Jesus criaram valores religiosos. A fascinação do seu
exemplo, as riquezas de sua experiência, a fôrça de seus
ensinamentos exerceram irresistível atração sôbre inúmeras
almas que lhes seguiram as pegadas. H omero ou F ídias >
S hakespeare ou G oethe , W agner ou B eethoven , A ristóteles
ou H ipócrates, A gostinho ou T o m ás de Á q uin o , A mpère ou
P asteur são criadores de valores artísticos ou científicos,

como os grandes estadistas ou reformadores o são no do
ll'," mínio das instituições políticas e sociais de um povo. Não é
fe: missão da Universidade formar êstes pioneiros da cultura,
cujo aparecimento se subtrai às nossas leis e previsões de
m curto alcance.
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A Universidade é essencialmente transmissora de cul
tura. Por isso é que, ao lado de um corpo docente, lhe é
essencial um discipulado vivo. Nos seus recintos encon
tram-se, na intimidade de um convívio de todos os dias, duas
gerações: a geração dos mestres, isto é, a geração dos que
assimilaram, nos limites de suas especialidades, tôdas as ri
quezas culturais de uma época; a geração dos alunos, isto é,
dos que prestes a lançar-se na atividade plena desejam en
trar na posse dos tesouros de cultura que lhes pode oferecer
o meio social em que vão irradiar, com vigor e energia de
jovens, a sua ação fecunda. À missão universitária é formar
o homem supèriormente culto. Dos seus recintos saem os
que amanhã no govêrno do país, na magistratura e na admi
nistração pública, no sacerdócio e no exercício das profis
sões liberais, constituirão o sistema nervoso do organismo
social. Do tipo superior de homem que formarem êstes cen
tros de estudos elevados dependerá o nível de cultura de
uma nação, a solidez e eficiência de suas instituições, a ri
queza de valores que ela poderá oferecer aos seus filhos para
expansão, de sua humanidade.
Já agora ressalta também aos olhos a função de uma
Universidade Católica.
Todo o interêsse que, pela sua própria natureza de re
ligião regeneradora do homem e pela tradição infatigável de
sua história, liga o cristianismo à grandeza e elevação dá1
família humana, prende-o também indissolüvelmente à exis
tência, à vida e ao progresso das instituições universitárias.
Universidade Católica não é céntro de estudos em que.
se .cortam as legítimas liberdades de investigação e se subs
tituem pela aceitação dos dogmas os processos da ciência.
Não. A Igreja, nos seus ensinamentos mais solenes do Con
cilio Vaticano, reconhece a justa autonomia dos métodos, nos
domínios das várias disciplinas. O sábio católico tem uma
confiança inabalável na coerência total da verdade; todos os
métodos que a ela podem levar, êle os segue com uma fide
lidade religiosa. O mundo da experiência é para êle um
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'■
”|oginos, isto é, um Todo Ordenado, feitura de uma Sabedoria
á|i$dora, e, por isso mesmo, permeável à inteligência e à
l||ó. Nada do que Deus fêz, pode o homem julgar indigno
f f r u conhecimento. Curiosidade infatigável no investigar,
f i c ç ã o profunda da inteligibilidade das coisas, respeito to%íável aos processos lógicos que levam à conquista da verÇ|è, bem divino, — eis a atmosfera que se respira numa
%refsidade católica. Poderá haver atmosfera mais propícia
fcultura e ao progresso da ciência?
Mjais. À vida universitária o cristianismo infunde uma
Igjaa nova. Ainda está por fazer o estudo dos males que à
^piedade moderna trouxe o processo de laicização progres'Ifá dos focos superiores de cultura da inteligência disso'ados a pouco e pouco das fontes de vida e'spiritualvda nação,
^multiplicidade das funções universitárias o cristianismo
‘funde o seu espírito de unidade, de harmonia, de coerência
Iterior, vinculando-as tôdas numa solidariedade orgânica
Ife é a resposta às exigências de integridade e totalidade da
. Aqui’ as disciplinas não se desenvolvem como membros
jsarticulados de um organismo. A formação do homem é
çral. A atmosfera que se respira alimenta o homem todo.
© que se almeja é desenvolver o homem de inteligência sem
ifrofia do homem religioso, formar a ciência do homem sem
fscjueoer a virtude do homem. A coerência de uma concepção
m i vida dá-lhe um fundamento interno; a assimilação do pastfimônio científico vem juntar-se como um, novo tesouro,à
/iqueza de sua vida espiritual. Num nível superior de va
r r e s humanos o jovem prepara-se em todos os domínios para
conquista harmoniosa de todos os seus destinos humanos,
fpe cultura é realização integral da verdade na vida, uma
^universidade católica, por sua própria natureza, acha-se sinj^jguiannente aparelhada para concretizar êste ideal: O que a
^presença de Cristo traz a cada alma, comunica-o outrossim
p-ás instituições: uma luz mais alta e uma vida mais abunf.dante. Ego sum lux mundi. Ego veni ut vitam habeant et
Qbiindantius habeant.
*
1
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Eminência. É êste o grande bem que o gesto criador de
V. Em.a acaba de doar ao Brasil. O que era desejo tantas
vêzes expresso do Santo Padre e do episcopado nacional, o que
constituía a aspiração de tantas gerações de católicos, a de
cisão, a clarividência e a generosidade de V. Em A acaba de
realizar no momento oportuno'.
Aos grandes e inumeráveis títulos de benemerência qüe
exornam o fecundo episcopado dè V. Em.a, á'posteridade,
agradecida, acrescentará ò de fundador da Universidade Ca
tólica do Brasil.
Na sua gratidão, profundamente comovida, envolverá ela
também o nome do ilustre titular da pasta da Educação.
Com a sua visão clara de estadista e a sua dedicação infati
gável aos interêsses da cultura nacional, o Dr. G ustavo Ca p a n e m a viu nesta livre iniciativa tôdas as garantias de so
lidez e eficiência e saudou-a como, uma esperança e aplau
diu-a como um progresso. Com letras de ouro ficará o seu'
nome gravado na primeira página dos nossos Anais .
Já no recinto doméstico das nossas Faculdades quero
agradecer, muito de coração, a colaboração dos nossos pro
fessores. Aqui está em coroa magnífica o nosso senadõ .aca
dêmico. Alguns aqui vieram trazer a autoridade dos anos
e o prestígio de grandes benemerências, outros o calor e^o
çntusiasmo de juventudes que já vão bem alto nas suas as
censões esperançosas, todos, o tesouro de uma cultura sólida
e brilhante, e de uma dedicação triunfadora de todos os obs
táculos .
, E por que não estendemos; também a expressão de nossa
alegria e dos nossos agradecimentos a esta juventude ardente,
que a tôdas as primícias, encanto de sua idade em flor, quis
acrescentar também a de primícias da Universidade Ca
tólica?
Levantemos mais alto os nossos corações e agrade
çamos comovidos e reverentes o Santo Padre, na pessoa de
seu venerando representante, Sua Ex.a o Sr. Núncio Apos-

■v?V
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cuja presença neste momento e neste lugar é para
m
;?èós fonte de consolação e penhor de bênçãos.
Entre as múltiplas ocupações e preocupações do Ponti^ ça d o , no momento atual, o Pai comum dos fiéis não esj^ileceu o Brasil e a sua Universidade . Por três vezes, o grande
^ sa u d oso Pio X I eiscreveu a Sua Eminência, para .expressar
Xjlijsúa solicitude, e o seu desejo de que o Brasil, a exemplo dás
grandes nações católicas, tivesse quanto antes a siia grande
Alma Mater. A Sua Ex.a. o Sr. Núncio Apostólico pedimos
íqpeira aceitar e transmitir a Sua Santidade, com a expressão
Jdò. nosso reconhecimento, o preito sincero de nossa obe- .
•'Jiiência filial.
,
l i ’: A solenidade de hoje tem o valor de um símbolo, síih v
íw.rv
'
de colaboração de tôdas as forças vivas que asseguram
‘“á-iexistênci-a è a grandeza radiante de um centro superior de
i^çultura. Sejamos fiéis a esta lição. Com as bênçãos de Deus
Trabalhemos unidos e dedicados, e o que hoje esplende -como
•fnm ideal ,que nos fascina, amanhã palpitará como uma- rea
lid a d e que nos console.

ALOCUÇAO
proferida na instalação dos cursos das Faculdades Católicas
no ano de 1942

Há um ano, dia por dia, aqui nos congregamos para
inaugurar, com uma solenidade austera, as duas Faculdades
que constituem o primeiro núcleo da futura Universidade
Católica do Brasil. Hoje novamente nos reunimos nesta so
lenidade, que dora em diante voltará com o ritmo das coisas
naturais, na sua periodicidade incansável, a se renovarem
sempre sem se repetirem nunca,
Então, há um, ano, nascíamos; hoje, já vivemos. Em
1941, um natalício; em. 1942 o primeiro aniversário. Às pa
lavras proferidas outrora inspiravam-se num gênero difícil, o
genetlíaco: olhavam para o futuro e nêle procuravam en
trever com os olhos do coração, esperanças realizadas e pro
messas satisfeitas. As alocuções de agora já devem revestir
o aspecto mais positivo de um balanço que, antes de planear»
«o porvir, toma o pêso de um passado que foi realidade.
,
E êste balanço, graças a Deus, não nos é desfavorável.
Vencemos a primeira fase da nossa existência, a mais deli
cada talvez e a mais ingrata. Antes do arranque decisivo
para o triunfo das grandes velocidades, a locomotiva luta
com o pêso morto da inércia, a oposição inevitável dos pri
meiros atritos e resistências passivas. Na vida das institui
ções, os primeiros tempos encontram as dificuldades espon
tâneas de uma organização que se vai estruturando aos
poucos, de hábitos e tradições que ensaiam os seus caminhos,
de uma imensidade de grandes e pequeninas coisas que se
fazem pela primeira vez.

IV
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- v;.
Venceram-se estas dificuldades da fase inicial. VenceiVram-se graças à colaboração admirável dos nossos profes^Isôres. A sua assiduidade de todos os dias, a sua dedicação
íinünca desmentida, a boa vontade na resolução dte todos os:
.^problemas criaram uma atmosfera de elevação intelectual,
'■|lè solidariedade no esfôrço comum,f de compreensão recíIproca que constituem o ambiente mais propício ao desenvol||Hmento de um centro superior de estudos.
■ Venceram-se, graças também à correspondência da nossa
juventude. Bem cedo compreendeu ela a responsabilidade
que lhe pesava sobre os ombros de firmar, com iniciativa glo£$osa, as tradições da nossa futura Alma Mater. Tradição de
^honestidade no trabalho intelectual, de alegria na disciplina,
láè ambr à ordem, de cooperação leal e amiga com ás autori^dades escolares. É esta hoje felizmente a atmosfera que se
fbespira entre os nossos alunos.
Venceram-se ainda graças à cooperação das autoridades
|Óficiais do ensinò, que, na elevada compreensão das funções
^do Estado junto às iniciativas livres de cultura, nos presítaram com a maior dedicação a sua assistência e conselho.
A todos, colho, pressuroso, a oportunidade para apre
sen ta r a expressão mais sincera e comovida de meus agradeJicimentos.
Entramos assim no segundo ano de existência com as
^perspectivas de mais amplos horizontes. Em ambas as Fa^culdades o número de matrículas atingiu quase o dôbro do
‘•ano anterior. E são mais de duzentos os alunos regülares
||que em 1942 freqiientarão as nossas aulas.
Neste rápido crescer vemos apenas, com o aumento das
Viresponsabilidades, mais um índice da oportunidade singular
|.de uma grande instituição católica de cultura superior .
| i ;

A nossa civilização debate-se, ante os nossos olhos, nos
paroxismos de uma crise comparável às mais dolorosas tra-
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_________.__

gédias da história. Dir-se-ia que os destinos da humanidade
se acham entregues ao demônio da fôrça e da violência e
que a espada traçará amanhã os novos destinos da nossa cul
tura ou da nova ordem social. Engano. A fôrça, que semeia
a devastação, a ruína e a morte, é incapaz de construir.
Entre homens só a idéia e o amor trabalham para as inicia
tivas que o tempo respeita e a posteridade abençoa.
E ninguém descoroa o pensamento e o amor de sua rea
leza imperecível.
Fuga di tempi e barbari silenzi
Vince e dal fliitto delle cose emerge
^ Sola, ãi luçe à secoli affluénti
faro, Videa.
Não podemos despir-nos da nossa natureza invencivel
mente racional. A todo homem que age, á todo reformador
que pretende mudar a face das coisas, a razão chama à barra
de seu tribunal e pede-lhe contas dos princípios que o ins
piram. Não admitimos ação sem porquês. A informar qual
quer programa de vida surge necessariamente um sistema de
idéias.
j
Amanhã, quando silenciar o fragor dos canhões, instru-^
mento da fôrça, ouvir-se-á de novo a serenidade da voz hu-,
mana, órgão do pensamento.
Ensarilhadas as armas, mobilizar-se-ão as idéias.
Cumpramos heroicamente, se fôr mister, os nossos de
veres de guerra no presente, mas preparemos com mais soli
citude às construções pacíficas de amanhã. É uma tarefa de
todos; é uma tarefa de cada um. É uma reconstrução so
cial de dimensões históricas, mas que áb resultará como es
forço eficiente de cada indivíduo, na pequenina esfera de
sua influência regeneradora.
Nas épocas de grandes crises há uma atitude cômoda,
que, evocando uma história quase nossa, poderiamos chamar
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jjg^ebastianismo. É a expectativa de uma palingênese social
i ® í ã :;açã° taumaturga de um homem privilegiado. O apare*S|gepto do herói, enviado pela Providência para mudar o
Mjfeo à história, poria têrmo aos multiformes sofrimentos'
‘ " l^. nós ^.cabrunhame inauguraria a era da ordem e da paz
que suspiram as almas cansadas e abatidas , E todos
% |ãioam pelo grande homem. Esta concepção fácil da sopçao dos acontecimentos embala as nossas esperanças e saS||ãZ a comodidade da nossa inércia, alimenta os sonhos e
^^^lesejos vagos de um porvir melhor e paralisa a ação das
Iflérgias realizadoras que lhe deveríam preparar o advento.
Pllizár; os braços ante as responsabilidades da vida nunca
®fí|gestó cristão. Outra é a fórmula da nossa vidq.
Condensava-a São Paulo em duas palavras: Dei adju||ifeè Theou sunergoi. Somos colaboradores de Deus na rea-,
páção dos destinos da humanidade.
||i' O progresso, a marcha para o meíhor, o combate ao mal
l$a expansão'dõ bém, não o esperemos dã magia encantada
|ie. um demiurgo quase todo poderoso entressonhado. É ta
r ifa que deverá realizar a ação viva, o esfôrço real de cada
de nós, a ação e o esfôrço das nossas vontades asso$£$as.
É o aperfeiçoamento das almas, é a fidelidade dos
jjlupôs sociais à sua missão específica que preparam com efillência a elevação da cultura e a felicidade das nações e a
Í||istência de uma humanidade mais digna e mais humana.
Ora, nesta distribuição de tarefas indeclináveis à consií|êhcia cristã, qual o quinhão de uma Universidade Católica?
ionservar puro e incontaminado o patrimônio intelectual
constitui a alma de tôdá a cultura destinada a vencer o
o.
O que infunde vida e duração e dinamismo civiliJ&ador a uma estruturação social é o seu conceito do homem.
||lfá lá dizia o velho A ristóteles : “Antes de definir o Estado
Jp&eal, importa definir o ideal da vida para o indivíduo e o
%f^stado” (Política, VIII, 1). Êste ideal da vida, função necespisária de uma noção do homem e dos seus destinos, caracteriza
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e orienta todo o esfôrço civilizador. Por êle organizamos o
presente; para melhor, atingi-lo no futuro, aceleramos o
passo na marcha para frente que chamamos progresso.
Não é para aqui e agora inventariar por miúdo as dife
rentes concepções do homem e as suas possíveis ressonâncias
na fisionomia das civilizações.
Numerosas são elas, mas bem podem enquadrar-se em
duas grandes categorias. Ou o homem não vê. em si mais
que uma peça de um grande todo, com êle identificado num
monismo nivelador, ou no homem, para além da matéria que
o imerge no mundo das coisas, saudamos também o apareci
mento do espirito que o eleva à dignidade de pessoa. A pri
meira hipótese não se alteia acima de um naturalismo de
baixo vôo; na segunda, defendemos um humanismo nobilitador.
O naturalismo, nas suas análises precipitadas, não
atenta bem às diferenças dos sêres e julga simplificar a visão
da realidade nivelando por baixo, reduzindo o superior ao in
ferior, explicando ou tentando explicar o homem pelo animal,”
o psiquismo inferior pelas reações e reflexos vitais, a espon
taneidade da vida pelo simples jôgo das energias físicas. A
psicologia não passaria de um capítulo da biologia, a biologia
seria uma química mais complicada e, em última análise, a
mecânica daria a chave da explicação do universo reduzido a
extensão e movimento.
O humanismo observa com mais atenção e respeita,
com mais escrúpulo, a integridade dos fatos, registra fiel
mente as identidades e semelhanças sem omitir diferenças é
contrastes irredutíveis. E para isso vê, no homem, ao lado do
genèricamente animal, algo de especificamente humano.
E nesta diferença de atitudes inconciliáveis, neste an
tagonismo entre naturalismo e humanismo, vai uma opção de
conseqüências incalculáveis no destino dos indivíduos e das
nações. Tudo está, de fato, senhores, em saber se somos re
gidos pela lei das coisas ou pela lei do homem. Somos apenas
um caos de sensações, de impulsos, de desejos irrefreáveis,

W S-'-'
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se entrechocam em conflitos sem finalidades, ou liá em
i um poder de inibição e de eleição, capaz de orientar a
a para a realização de um destino? Vagamos, como navio
leme, à mercê das correntes e dos ventos, desarvorados
^||assivos, no desespero óe imprimir uma autodireção à de
s d é m dos nossos movimentos? Se assim é, a suprema lição
|a~sabedoria consistirá em apagar nas consciências-o senso
||iás responsabilidades e sufocar nos corações a voz do re|||prso. Devemos resignar-nos à função mecânica de peças
iônimas nesta máquina universal, regida por uma lei ini||jnsciente. Ou temos um nome, somos uma pessoa, vivemos
É®iia vida programática porque realiza um destino todo seu,
Mara^o qual reclamamos o tesouro de .liberdades intangíveis
« inalienáveis? A fórmula da convivência com os nossos seflçnèlhantes reduz-se ao conflito de instintos e à vitória dõ
lidais forte ou inspira-se na realidade humana do direito?
Aí tendes, senhores, em rápido esboço o que significa sa
bermos se ‘devemos ser regidos pela lei das coisas ou pela lei
homem. Nesta análise jogam-se os destinos de uma civi
lização.. '
^ v E a mais nobre finalidade dos centros universitários capolicos cifra-sé na defesa dêste patrimônio intelectual, que
líã p de perto entende com a dignidade do homem, a razão
!||hprema da vida e a realizáção dos planós divinos ha hisj|ória. Se nas ciências físico-naturais, que vis-am conhecer o
lèosmos e domesticar-lhe as energias, podemos, num primeiro
Ipaomento, contentar-nos com o registro fiel das coexistências
|he sucessões de fenômenos, nas ciências que atingem o homem,
phiências do espírito e ciências da cultura, cima opção é de
||uma importância decisiva. Naturalismo e humanismo funSvdam tabelas de valor, de todo em todo diferentes, que na
!;• íilosofia, na interpretação da história, na pedagogia, no estudo da vida social, imprimirão rumos divergentes aos julgat • mentos de valor e aos critérios orientadores da ação.
&
É nobre esta tarefa, professores e alunos meus, é nobre,
concreta e atual.

162 — ALOCUÇÔES E ARTIGOS

O mundo em que vivemos vacila e procura, nas suas in
certezas, a fórmula de equilíbrio para amanhã. Não cru
zemos os braços ante o espetáculo dêste grande sofrimento.
Não nos chamou a Providência à luta das armas. O' emprêgo da força, mesmo quando necessário à defesa do di
reito, é sempre menos nobre . Só porque animais batemo-nos
com o vigor dos músculos. A liça das idéias é especifica
mente humana.
É esta a sorte mais altá que ora nos cabe. Não faltemos
à nossa missão providencial. Numa solidariedade de esforços
orientada pela comunhão db ideal, trabalhemos por formar
entre nós êste clima intenso de alta intelectualidade huma
nista e cristã, era que mestres e estudantes de escol se ha
bilitam para liquidar êste presente, que é horrível e preparar
uma nova cristandade que Deus quer e nós saudamos com
esperança.

ALOCUÇAO
|proferida na instalação dos cursos das FacvMades Católicas,
iJj-f ; .
‘
no ano de 1943

çíí.

, O movimento ascensional das Faculdades Católicas conptiinua nüm ritmo consolador. O ano de 1942 consolidou e
ffçxpandiu a obra iniciada.
; Juridicamente, as nossas duas escolas superiores, a de
ÉlíFilosofia e a de Direito, no segundo ano apenas de sua exisfptêricia, receberam, por decretos especiais, o reconhecimento
Ipficial do Govêrno. Da situação inicial, necessária e transiÉptqria, de autorização prévia que assegurava aos nossos alunos
jp } valor legal de seus estudos, passamos ao estado definitivo
e permanente dos estabelecimentos livres oficialmente reco^||diecidos com tôdas as regalias que lhes atribui a nossa legispftàção èscolar .
Materialmente, ampliamos de muito as nossas instalaÉlçõèS. Não obstante as dificuldades dos tempos, tivemos a
|8;éonsolação de ver levantar-se um novo pavilhão com suas
l|20 salas de aulas, amplas e bem visitadas pela luz e pelo. ar.
jfeCâda uma das duas faculdades terá, assim, o seu pavilhão
Igípróprio, a assegurar-lhe a autonomia da vida escolar,
pil;'
Cêrca de 150 alunos novos vieram juntar-se à nossa juglfVentude estudiosa, disciplinada, exuberante de vida e de
Ifvaiegria.
Aos nossos caros e ilustres professores, hoje, aqui reuI f nidos em corpo gesto — e atualmente são mais de 70 —
I' quero agradecer muito de alma a colaboração magnífica e
É; leal com que vão construindo esta obra que é de todos nós,
e esperamos será sempre abençoada por Deus.
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Apesar destas realizações consoladoras, o ano de 1942
abriu-nos nalma uma ferida que não cicatriza. Quando, há
dois anos, nüm dia como êste, víamos, à presidência da mesa,
Sua Eminência o C a r d e a l L e m e , a instalar solenemente as
nossas Faculdades com a satisfação do Pastor que vê reali
zar-se uma dás grandes ./aspirações de sua vida, bem longe
estávamos de pensar que a primeira das nossas comemora
ções fúnebres, feita ainda por mim, iria envolver a,.sua me
mória abençoada em crepe de luto e de saudade.
Da Universidade Católica do Brasil nunca se desvinculará
o seu nome . Êle a fundou. Com a iniciativa do seu zêlo pas
toral e çom sua capacidade realizadora, deu-lhe nascimento !
Nascida, amparou-a, dirigiu-lhe os primeiros passos, prote
geu-a sempre com o esplendor de sua púrpura e a bondade do
seu coração.
Mas êste coração já não palpita entre nós. Falta-nos a
luz dos seus conselhos, o confôrto da sua animação, todo
êste tesouro indefinível de bens que se resumem na presença
amiga e paterna de uma alma privilegiada que foi um grande
servo de Deus e uni grande pastor dé homens.
Mas não nos entristecemos como os que não têm espe
rança . No seio de Deus, confiamos, continuará êle a proteger,
como a pupila dos seus olhos, uma das obras mais caras ao
seu coração.
Envolvida em gratidão e saudade viverá, entre nós, á, sua
memória, ativa como um estímulo a tôdas as dedicações e
sacrifícios, querida como um legado paterno.
*

*

*

Entramos assim, fortalecidos e consolidados, no terceiro
ano de existência, e, com o crescer da juventude, aviva-se-nos,
mais clara e imperiosa, a consciência de nossâs .responsabi
lidades.
A tarefa de uma universidade católica não se resume na
rotina de expedir diplomas e preparar profissionais honestos
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competentes para o desempenho fecundo das funções da
social. Ante os árduos problemas da cultura humana
pre em renovação, ante as dificuldades, a atingirem por
a violência paroxística das grandes crises de uma civique se torna mais complexa e procura a sua fórmula
^equilíbrio numa fase mais elevada de seu desenvõlviéritò histórico, o papel das cidadelas da inteligência cristã
ta como a gravidade de um dever de consciência indevel.
Nós temos a convicção inabalável de possuir um patri’$aônio de verdades salvadoras. A lei da vida, que deve dor tôda a atividade de uma existência cristã, é a lei da
aridade, a lei do amor, que, por essência, irradia o bem.
nte ó apêlo dos sofrimentos e das esperanças humanas, o
,0sso gesto espontâneo é o da mão amiga que se estende.,
restadiã ê colaborador a.
Mas cada era tem os seus problemas, cada fase histórica,
espècifioidade de suas reações nevrálgicas,
Que diremos da nossa? Desta quadra, que, sem éxaêro, já foi chamada a crise mais aguda da história humana,
vista do entrechoque violento de tantas armas e de tantas
deologias, à vista do desmoronamento de tantas instituições
pciais e políticas que se desarticulam com o fragor ciclópiço
ós cataclismas cósmicos, sentimo-nos em face das ruínas de
m mundo velho que se desfaz, e, como já foi dito, rio limiar
de uma idade nova.
Fôra temeridade arriscar-nos à profecia das . caracterís
ticas desta nova idade. Mas talvez não errássemos muito di
zendo qüe nos achamos ante o magno problemá da consti
tuição da humanidade.
A nossa família humana, tão dividida, aspira à sua uni
dade. Por um paradoxo estranho, nunca se experimentou tão
viva a nostalgia da solidariedade como nesta estação histó
rica que atravessamos sob o signo sinistro do ódio e do
sangue.
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As conquistas de que nos orgulhamos na rapidez dos
transportes, na celeridade de transmissão do pensamento, na
difusão universal dos tesouros de cada cultura; os imensos so
frimentos que nos afligem — econômicos, intelectuais e mo
rais, causados pelas barreiras de ferro e de fogo que a guerra
levantou entre os povos — concorrem para colocar, no pri
meiro plano das nossas preocupações, a solução do problema
humano, em tôda a complexidade de sua plenitude. Baldados
serão todos os outros esforços de soluções parciais se não lo
grarmos encontrar a fórmula verdadeira e eficiente da con
vivência humana. A Humanidade atingiu a sua idade viril.
Conhece e domina todo o planêta, que lhe serve de habitat,
sente-se dividida e organizada em raças, nações e culturas
diversas mas interdependentes, tomou consciência de si "
mesma e aspira viver agora como humanidade total, quer
humanizar-se unificando-se.
Eis o problema que incumbe resolver à idade em que vi
vemos —• a constituição da humanidade, Como todos os
grandes problemas humanos, o da organização dos povos
pressupõe uma visão intelectual verdadeira de homem, da
natureza e da elevação de seus destinos. Sem êste funda
mento sólido, sem esta verdade, inabalável e universal como
a natureza indestrutível das coisas, tôda construção será
frágil e precária. Não é sôbre uma hipótese destituída de
valor científico, ou sôbre um punhado de convenções formu
ladas à pressa, no pano verde de uma tavola redonda, por
políticos que negociam, por diplomatas que velam metade de
seu pensamento, por estrategistas a calcularem as eventua
lidades da guerra futura, que se poderá erigir uma cons
trução duradoura capaz de impor-se à universalidade das
nações e de resistir ao impulso dos interêsses e à violência
das paixões.
Vulgarizai entre as inteligências que o homem é um sim
ples animal aparecido aqui e ali como derradeiro elo de ca
deias filogenéticas diferentes, que a lei da vida e do progresso
é a luta, a concorrência que imola o fraco e seleciona o forte
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e tirai-me logicamente destas premissas uma fórmula de
Solidariedade amiga entre indivíduos e povos!
Aqui, senhores, aparece a função providencial do crisl^iánismo em nossos dias; subministrar o tesouro de verdades
($ümánas, que, profundas e universais, devem constituir a
j|pfra-estrutura de tôdas as construções econômicas, sociais e
^políticas exigidas pela reorganização do futuro. Universal
1^0' seu destino, imortal na sua duração, o cristianismo enlí^ r r a em sua virtualidade as respostas profundas — não digo
|;às respostas técnicas — a tôdas as aspirações humanas.
||ffiosso dever é interrogá-lo, é meditá-lo à luz das necessidades
Plhòvas e, como o escriba dò Evangelho, tirar do nosso tesouro
jpwwz et vetera.
Ora, em face das exigências constitutivas dè uma hu|’rnanidade total, o cristianismo aparece-nos em tôda a fecun||didade que latinamente diriamos “convocação universal” .
$pTóme que deriva de sua verdade salvadora.
!íyí: Gravada no próprio nome, o catolicismo traz a sua vo|;çáção de universalidade.
II; '' Quando falamos-em “igreja católica” , dizemos, em grego,
Éfp que. vale um programa.
fe .
Um estudo pormenorizado de sua doutrina ei de sua vida,
j|,de seus dogmas e da sua liturgia poria em alto e inconfun^dível relêvo o seu caráter de universalidade social,
ip
Nas estreitezas de tempo de uma breve alocução, ace|í nemos, diq vôo, a duas ou três verdades fundamentais.
fi-'
O cristianismo ensina, antes de tudo, a unidade do gê% nero humano. E esta unidade tem como princípio o mesmo
princípio da dignidade humana; a excelência do espírito,
? fèito à imagem e semelhança de Deus: " Deus qui humanae
\ substantiae dignitatem mirabiliter condidisti” . Porque somos
; feitos todos à imagem única do Deus único, participamos
todos da mesma dignidade inauferível da pessoa. Sob a di: versidade dos climas, das raças e das civilizações há, indelèvelmente impressa na nossa natureza, esta imagem divina
que nos define e nos orienta para a grandeza de um mesmo
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destino. O monoteísmo só pode ser úma fraternidade. Só
quando se ajoelham diante do Pai comum, “unus Deus et
pater omnium” (Eph. IV , 6) sentem os hõmens que são
irmãos.
A esta unidade natural do gênero humano baseada na
criação, o cristianismo acrescentou a unidade sobrenatural
do corpo místico, nascida da Redenção.
Entre a obra do Criador e a do Salvador* houve a ca
tástrofe do pecado. Ato desregrado, essencialniènte irracional,
a tendência do pecado é destruir no homem a imagem de
Deus . Rompe por isso, em nós, a amizade divina e, ao mesmo
tempo, dilacera a unidade do gênero humano, “ übi peccata,
ibi multitudo” , escreveu profundamente O r í g e n e s .
Com o pecado cessa a união, a harmonia; começa a di
visão, a discórdia, a luta fratricida. “ Por isto, agora” , con
cluía M á x i m o , o confessor, “ nós nos dilaceramos üns aos
outros como feras selvagens” . Estamos talvez muito habi
tuados a encarar no pecado o seu aspecto de ruptura com
Deus e de ferida interior da consciência. Bem está. A grande
tradição da teologia antiga náo lhe salientava menos as consèqüências funestas na consciência fraterna.
Dilaceração interior nas profundezas do indivíduo, sim,
mas também dilacerações no corpo social. A soberba, a am
bição, a inveja, o homicídio, o adultério, o furto são a um
tempo fontes de remorso e de decadência, nas almas, e de
divisão e discórdia entre as almas. Pelo pecado, os homens
fecham-se sôbre si, em outros tantos centros naturalmente
hostis aos outros. Ao reino da caridade que aproxima e har
moniza, substitui-se o amor próprio que isola e agride. Na
dispersão de seus amores egoístas em busca de tôdas as sa
tisfações, o pecador constitui-se um princípio de desagre
gação anti-social. Já o notara com profundidade S. T o m á s :
“ Amor Dei est congregativus; amor sui disgregat affectuvi
hominis in diversa” .
Esta análise rápida da natureza profunda do pecado e
de suas ressonâncias na convivência humana abre-nos a via

-
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j t e axna justa compreensão do caráter social da obra redenÉÉfj|á; A incarnação do Verbo, com o seu epílogo no sacrifício
Gólgota, oferece-nos um primeiro aspecto, digamos
jm, vertical: a restauração das nossas relações de amifilial com Deus; mas ao lado dêle e seu complemento,
llpibém um aspecto horizontal: o da reconciliação do gêo humano consigo mesmo. Notou-o o discípulo amado a
propósito de Caifás,-no início da Paixão de Gristo: “ Sendo
®||berano pontífice naquele ano profetizou que Jesus devia
fe^prrer pelo povo. Ora, não era pelo povo somente, mas para
Éênnir em um só corpo os filhos de Deus dispersos.” A razão
tepbvia. Com a sua morte salvadora o Verbo restituiu ao
g|eü: ésplendor a imagem, não destruída mas desfigurada,
p pecado e com ela a unidade ameaçada do gênero huHf§jáhQ. Imagem que existe em mim, em vós, e em qualquer
^ ó m em . Nela concidimos todos; sigilo indelével da mesma
Ippgem divina, apelo constante à vocação de um destino
fe m u m ; vínculo indestrutível de uma nova fraternidade no
.JlCristo, Vérbo, luz e vida.
Eis-nos diante de Um momento único e decisivo, na hisj||&ria da família humana em que raia às nossas pers|pectivas ‘a alegria de uma comunhão radicalmente unill^ersal” (B r u n s w i c k ) — a boa nova aprofundou o olhar do
|:hómem sôbre si mesmo, revelando-lhe a dignidade da pessoa,
« r ia s ao mesmo tempo alargou ao redor de si os horizontes de
flfuma sociabilidade tão ampla como a universalidade dos hoifpiens. Desaparecem todos os partiçularismos estreitos: õ dò
.|i,judeu, raça eleita que despreza o gentio; o do grego, re'pquintadó na sua cultura, que desconhece o bárbaro; o do
:|;Senhor para quem a vida é digna de ser vivida, que não vê
||ftno escravo senão a utilidade da coisa e do instrumento . Raplfiçismos acanhados, .exclusivismo de cultos locais, particula||';rismo do gênio das nacionalidades exaltado até à hostilidade
intratável.dos ouriços, tôdas estas muralhas chinêsas, de pe
dras ou de idéias, que isolavam as raças da grande família,
em sociedades fechadas, ruem fragorosamente por terra. Ao
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mundo, recém-remido, São Paulo clama triunfalmente: em
Cristo Jesus nãò há senhor nem servo, judeu nem gentio,
grego nem bárbaro, mas só a nova criatura, o homem rege
nerado para uma vida nova, cujo princípio divino é a cari
dade. E o apóstolo das gentes que se proclamava servo de
Deus, Pai de todos, se orgulhava também de ser o servo de
todos os seus irmãos, sem aceitação de pessoas.
E contra tôdas as paixões, os interêsses e os preconceitos,
a Boa Nova começou o seu trabalho de humanização da hu
manidade. O êxito não é ainda total. O cristianismo pro
paga-se, como cresce o grão de mostarda, sujeito às condições
temporais de tôdá evolução orgânica. Mas a sua catolicidade
de direito e de fato é espetáculo único na história. Só a
Igreja conseguiu fundar uma sociedade universal baseada n a "
comunhão das almas. Á disseminação de todos os paganismos antigos e modernos alastra a diversidade dos erros e
agrava a confusão; só a expansão do catolicismo unifica as
almas. Òs vínculos jurídicos, oriundos de pactos e conven
ções positivas, podem reunir as unidades políticas em tôrno
de uma sociedade das nações. União precária, superficial e
insuficiente, se as almas se não fundirem numa visão comum
da vida, que alimenta a dedicação a um ideal supremo e
funda e defende, e desenvolve a consciência da fraternidade
com todos os deveres que a realidade dêste nome envolve.
Quando nós, católicos, nos achamos na presença de oütro
católico, nascido embora na África, na Índia ou na China —
e são hoje milhões os que lá vivem — sentimos no fundo
d’alma que estamos realmente na presença de um irmãò; que
pertencemos todos, para usar da frase de São Paulo, a um
mesmo corpo, os que participamos do mesmo pão: “unum
corpus qui de uno pane participamus” . Sabemos que nem
tôdas as raças atingiram o mesmo nível de desenvolvimento,
que variam ao infinito as culturas dos diferentes povos, mas,
para além destas diversidades de superfície e oriundas de
contingências históricas, há uma natureza comum que nos
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P t-a g ^ roxima e fraterniza. E o homem passa a amar no homem
fp|imagem de Deus, o irmão em-Cristo.
: E. as diversidades não alimentam a soberba dominadòra
racismos que oprimem, nem acendem a cobiça dos fortes
lltp Ç exploram, mas inspiram, no intercâmbio de serviços, a
|f|$jiidariedade que aproxima e une os membros dispersos de
■Bgáà mesma família de filhos de Deus.
O humanitarismo do pensamento separado, rio que
Iprèconiza de nobre e elevado, é tributário, às vezes inconsf|jerite, do pensamento cristão; na sua pretensão, porém, de
i|nificar o gênero humano sem as bases do espiritualismo, foi
s||m dos erros mais funestos dà história. O seu otimismo, que
gjã não resistia ao dissolvente da reflexão, desfez-se ante a
l|ição trágica dos acontecimentos. O homem não se pode
|§||alyar só. Fora de Cristo não pode a humanidade realizar a
fespiração à sua-unidade orgânica. Da Igreja já se disse que
p i o século X IX salvou a razão humana contra as diminuipções e mutilâções das filosofias agnósticas, críticas ou posiÉÉivas. Não é menos verdade que no século X X ela salvará
p á dignidade da pessoa com as suas liberdades intangíveis e a
Imunidade' do gênero humano com as suas imensas perspectivas
f|de justiça e de paz.

jijrf' - Não é mister que eu derive daí as conseqüências óbvias
da missão providencial dos centros superiores de cultura
p,cristã em nossos dias. Mais do que nunca, a nossa não é,
||bnem pode ser, uma atitude de evasão, mas de cola,boração.
*** ■
Trabalhemos para a reconstrução do mundo de amanhã
* que desejamos menos dilacerado e mais fraterno que o de
| hoje; trabalhemos como cultores do direito, da economia, da
política, afrontando com coragem e sinceridade os problemas
técnicos que, nestes vários setores da vida social, impõe à in
teligência do homem a complexidade das condições mo
dernas de existência;
Trabalhemos como cristãos difundindo estas verdades
essenciais que fundam a comunhão dos espíritos, combatem
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eficazmente o egoísmo fatal, fraternizam a convivência cjo
homem com o homem a 'fim de que, sob as aparências de
coesão social, não persista a hostilidade latente das almas.
Bela missão a de uma universidade iluminada pela luz
da verdade integral! Magnífico apostolado que estende tão
longe as suas conquistas de luz e de amor! Sejamos fiéis a
todas as exigências dêste ideal. É o nosso dever, será a nossa
glória.

ALOCUÇAO
ferida na instalação dos cursos das Faculdades Católicas,
£/
no ano de 1944

Nos primeiros anos da vida o crescimento é rápido e viroso. A nàtpreza concentra a vitalidade das suas energias
levar em curto prazo -os organismos à perfeição de sua
ektrutura e à plena eficiência de suas funções. Só então, em
Rendimento fecundo, o homem dá, nas múltiplas esferas de
liia atividade, a medida cheia de suas fôrças criadoras.
/

Também nas instituições, destinadas a um longo viver,
primeiros tempos são de efervescência construtora e expan
da. Plasmam-se novos órgãos, dilatam-se os campos de
esbravamento, ativa-se o trabalho que produz, aumenta e
radia num entusiasmo de juventude conquistâdora de po
ções .
Estamos ainda nesta fase de expansão primàveril e o ano
ipçle 1943, se lhe quiséssemos balancear as atividades, não
llldesiuereceria dos que o prècederam em viço de crescimento
fe e novidade de iniciativas.
P;...
As matrículas nas duas faculdades, que de 84, em 1941,
||Rse haviam elevado a 223, em 1942, atingiram no ano passado
|v:a cifra consoladora de 337.
|iv
Em agosto fundou-se o curso intensivo de preparação
í': para auxiliares do Serviço Social — primeiro germe da nossa
§X Escola de Serviço Social, que neste ano já começa regularmente os seus cursos, e, com o tempo, poderá prestar
H: imensos auxílios à grande obra da renovação social dos
• nossos dias.
S
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As aulas proçessaram-se com a regularidade normal e
aos seus trabalhos comuns acresceram as atividades dos di
ferentes seminários — o de Francisco Suarez à frente, num
desenvolvimento da formação científica pessoal, promissora
dos mais esperançosos resultados.
Gomo remate dós trabalhos escolares, tivemos o prazer
de assistir à colação de grau dos nossos primeiros bacharéis,
Em solenidade de alta distinção, 43 alunos dos vários cursos
de Filosofia — a turma vanguardeira dos dias heróicos da
arrancada inicial — receberam os primeiros diplomas expe
didos pelas Faculdades Católicas.
Com particular satisfação tenho o prazer de anunciar ta
instituição do primeiro prêmio (ainda uma primícia!) das
Faculdades Católicas, por fundação devida à generosidade
inteligente do Dr. Mario de Andrade Ramos. É o Prêmio Vis
conde de Cairu, uma medalha de ouro que será concedida
todos os anos ao aluno mais distinto na Cadeira de Ciência
das Finanças.
Como fator de progresso de capital importância na or
ganização da substrutura econômica da nossa instituição,
cumpre-nos, por elementar dever de gratidão sincera, lem
brar a doação feita às nossas Faculdades pelo Govêrno Fe
deral de uma faixa de terreno na Esplanada do Castelo.
Esta área, altamente valorizada, permitirá à nossa naspente
Universidade um desenvolvimento mais rápido e mais seguro.
Espero em Deus poder, ainda êste ano, trazer ao conheci
mento da nossa família universitária — professores e alunos,
o esboço dos primeiros projetos atualmente já em estudos
adiantados.
Somos, como vêdes, por êste balanço sumário, uma ins
tituição no viço ainda da primeira juventude, em plena fase
die crescimento. Será, talvez, que com isso nos queiramos
eximir ao dever dos primeiros frutos que de nós se esperam?
Será que estamos assim a pleitear prolongamentos de prazo
para uma evolução orgânica, lenta e tranqüila, desafogada

ALOCUÇÕES UNIVERSITÁRIAS — 175

■responsabilidades da idade madura? Em outras épocas,
na em que vivemos, certamente não.
•M ■

função das Universidades tornou-se, em nossos dias, de
^ n i t i d e z inofuscável e de uma urgência que não sofre
|âmentos. Ao lado da sua missão de pioneira do progresso
fntífico — seminário de sábios, foco de novas pesquisas e
||èobertas ampliadoras dos horizontes da ciência e da téc.fa; ao lado da sua missão social de preparar os prófissioI p piais qualificados, que, rio, exercício do govêrno, da admi'-tração, das carreiras liberais, irão imprimir à sociedade a
Ji fisionomia e a orientação dos seus movimentos* incum|plhes, neste momento de singular gravidade na história da
á;rnília humana, uma tarefa indeclinável na defesa do prórippatrimônio da nossa civilização.
O imane conflito atual, que literalmenté se estende ao
undo inteiro, nãò é uma guerra velho estilo, destas em que
e empenhava a ambição de um povo ou a vaidade de uma
inastia; não é tão pouco um destes choques armados em
|[ue freqüentemente desfechavam concorrências oü antago
nismos econômicos exacerbados até ao paroxismo das grandes
frises. Hoje, uma em face da outra, se encontram duas
' “ ncepções do homem, da vida social, da civilização. E êste
ntraste irredutível que atinge, sob os nossos olhos, a sua
áse aguda e crítica, não é de hoje. Hitler e Stalin não são
âusas, são efeitos. O trabalho de desintegração da nossa
Cultura ocidental remonta muito mais longe, vem-se procesando com rapidez crescejiite há duas ou três centenas de
ipnos. Os historiadores de idéias poderão, com análise se
gura, reconstituir a, árvore genealógica por onde se vem pro
pagando a seiva envenenada, alimentadora dos frutos que
tanto nos amargam. A negação progressiva do espírito no
homem subtraiu todos os fundamentos ontológicos de sua
eminente dignidade, rebaixando-o a simples categoria de
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animal gregário, com organismo mais complicado e perfeito,
A concepção mecanicista do universoV desconhecendo na teleologia cósmica a expressão de uma inteligência criadora,
cerceou pela raiz a possibilidade de uma ordem que se im
pusesse ao respeito do homem com a jerarquia intangível de
seus valores. Já não havia barreiras que se opusessem efi
cazmente à apoteose do social. A fôrça organizada do EstadOj expressão de um bem supremo (que outrò lhe estaria
acima?) podia proclamar-se um absoluto* capaz de exigir o
serviço incondicional do homem todo. E o totalitarismo
nasceu. Nasceu no terreno das realidades sociais, depois de
haver sido preparado na esfera; do pensamento.
Desta evolução fatal não deixaram as nações de ser
advertidas pelas sentinelas vigilantes, postas pòr Deus para
orientação da humanidade trabalhada pelas paixões que
transviam. Quando em 1878 L e ã o X I I I afirmava que a fa
mília humana se achava à orla de um abismo e exortava as
sociedades a conjurar a tempo a iminência da grande crise,
o século X IX fechou os ouvidos à sabedoria profética de
seus conselhos. Embalado pela euforia econômica do pri
meiro surto do capitalismo, embevecido pelos descobrimentos
científicos que haviam mudado a fisionomia material dá ci
vilização, hipnotizado pelo prestígio das palavras — luz e
progresso, leit-motiv da eloquência dos parlamentos é das
praças, as advertências de L e ã o X III .soaram-lhe aos ouvidos
dissipados como ecos tardios de outras eras, expressões de
atitudes superadas que ainda se não haviam ajustado ao
ritmo dos novos tempos.
E não atentou ao processo de decomposição com que o
vírus de ideologias fatais lhe ia corroendo as entranhas. Mas
o homem, que por natureza indestrutível há de viver da
verdade, não pode intoxicar impunemente o seu espírito. Os
grandes desvios no domínio do pensamento são inexoravel
mente seguidos por grandes cataclismos sociais. M a r x en
contrará um L e n i n que lhe traduza “O Capital” em soviets. H e g e l , que proclamara o Estado prussiano a expressão
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rema do Espírito Absoluto, N ie t z s c h e , que divinizara o
v|per-homem, com a sua vontade de poder afirmar para
Ijém das fronteiras do bem e do mal, serão seguidos por
í Í tler, que fará, da hegemonia mundial do seu povo, um
bsòluto apostado a quebrar tôda a tábua de valores da nossa
‘ivilização ocidental. O nevropata genial dá idéia, que enve-s>
;^nou duas gerações de,inteligências, retomará o seu dihajsmo destruidor no nevropata genial da ação, que derra
mará torrentes de sangue humano de tôdás as raças em
m dos os continentes.
rífó:
A
,!$; Não quero investigar aqui — ainda que fora investi-.
>^Ção interessante — por qüe motivos estas e não àquelas
Ilações foram fadadas â experiência dolorosa, por que as duas
?randes monarquias militares — Rússia e Prússia, ofereceram
campo de cultura mais propício ao, desenvolvimento do
íyus totalitário. O alvo que levo em mira obriga-me a rumar
âra outra direção.
Quando no início da guerra as democracias, ocidentais
egaram em armas, seu primeiro objetivo foi quebrar avmais
oderosa máquina de guerra que uma ideologia fatal havia
Ontado para a conquista do mundo. Perigavam as nossas
herdades mais carás; impunha-se a luta para a defesa dos
ndamentos de nossa civilização periclitanté.
t
Com o decorrer dos meses e dos anos, foi-se acentuando,
Aesmo para as grandes massas, êste caráter ideológico da
íensa luta, que, por isto, não nos permite uma neu trah"ade, quaisquer que sejam as nossas simpatias ou antipatias
ide nacionalidades. Da natureza do princípio totalitário —
iJpor limitadas que sejam acidentalmente as suas aplicações
práticas, é invadir todo o domínio da cultura e reclamar do
homem uma submissão sem restrições, que não deixa intato
nenhum dos nossos valores espirituais. Não há quem não
esteja convencido que a vitória nesta guerra acarretará uma
imensidade e amplitude de consequências, não só de ordém
econômica e política, senão também de alcance moral e re
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ligioso que não poderão deixar indiferente nenhuma alma
cristã.
' Para exprimir êste antagonismo de ideologias, por trás
do contraste de exércitos, as grandes potências que cortaram
o passo ao imperialismo invasor ‘ concretizaram, nos “ ideais
democráticos” , a síntese de suas aspirações e os motivos de
sua intervenção armada. É uma triste contingência que não
nos possamos subtrair à necessidade de nos servirmos de vo
cábulos que a convivência social torna obrigatória, mas que
a universalidade do uso carrega dos mais variados sentidos.
É esta, sem dúvida, a sorte da palavra “ democracia” , que, aos
significados históricos de mais de dois milênios de existência,
acrescenta todos os matizes que lhe emprestam sociólogos,
políticos e filósofos de nossos dias. Empregá-la-emos também
em sentido um tanto diferente dos manuais de política ou
direito, mas b,em restrito e preciso.
*
Não entendemos por democracia um regime político ca
racterizado por instituições representativas ou parlamentares,
baseadas no sufrágio direto, emolduradas quase sempre em
quadros republicanos. As formas de govêrno são contingên
cias históricas, que variam de povo para povo, e, num
mesmo povo, com as diferentes fases de sua evolução social.
As aparências políticas de um govêrno popular, não raro, dis
simularam, na história, a tirania das massas ou o despotismo
das maiorias.
Por democracia entendemos, aqui e agora, a organização
da vida comum baseada no respeito da dignidade de cada
homem que vem a êste mundo, comtí portador de um des
tino pessoal e próprio, para cujo conseguimento é titular de
direitos imprescritíveis e inçonfiscáveis. Assim compreen
dida, a democracia estende as suas exigências essenciais a
tôdas as instituições, econômicas e políticas, jurídicas e so
ciais, a tôdas impondo limites intransponíveis e a nenhuma
sacrificando as liberdades essenciais que condicionam a rea
lização de cada pessoa humana. Poderá existir sob as apa
rências exteriores de um govêrno fortemente jerárquiço ,e
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^te|britári°, mas será inimiga irreconciliável de qualquer to-fftarismo, nazista ou comunista.
Esta democracia — que não é, repito, uma simples fór§ tf
püía política âe equilíbrio e limitação de poderes — pres||||oe uma filosofia social e descansa numa doutrina do
l||ínem, sem a qual não passa de uma sonoridade vazia.
Por esta democracia nos batemos todos — qualquer que
|<|fàm as nossas livres preferências em matéria de regimes
-jiplíticos. Defendê-la, restabelecê-la é defender os fundamennaturais da concepção cristã da sociedade. E aí tendes
fôrque os grandes chefes das nações aliadas, numa intuição
profunda das realidades em jôgo, mais de uma vez proclaihàram que nesta guerra nos batíamos pela própria existênfffá da civilização cristã.
Notável diferença e bem digna de reparo esta, entre a
iSpimeira e a segunda guerra mundial! 1918: uma atmosfera
|i|apregnada do mais completo laicismo. Congressos, dis•'Ürsos ofipiais, mandamentos wilsonianos, Versalhes, Liga
|pas Nações: em tôda esta, que se julgava uma reconstrução
^ cificad ora do mundo, não se pronunciou a palavra moral,
Íífhenos ainda a cristã, exceto no art. 115 do tratado de Loni^res para a exclusão do Papado das negociações da paz. A
H&bedoria política, divorciada de Deus e de Cristo, quis re
construir com as próprias forças, a grande obra da conviIfência das nações num mundo renovado. E Deus disse:
Construí. E tudo desmoronou.
jHoje os horizontes parecem mais aclarados de esperanfiá s . Comissões de estudos de direito internacional, declara|lções oficiais dos maiores responsáveis pela orientação dos
fègrandes acontecimentos proclamam a dignidade intangível
|:;da pessoa humana, a nobreza de sua responsabilidade moral,
|i a necessidade de cimentar os fundamentos da nossa civili|/zação cristã. Contraste instrutivo! Há meio século falava-se
s de civilização moderna como túmulo do cristianismo. E os
: buriladores de frases se compraziam em enterrar os deuses
: mortos em lençóis de púrpura. Hoje a civilização oscilante

I
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em suas bases, assistindo ao emprêgo metódico de todos os
seus progressos materiais para a sua própria destruição,
amestrada por uma terrível lição de coisas, pède aò cristia
nismo lhe conserve ©lhe restitua o sem o que lhe nâo é pos
sível viver.

À lógica dos fatos veio trazer à lógica das idéias a con
firmação de vuha evidência irrecusável . Vamos começando a
convencer-nos que as liberdades essenciais, sem as quais não
nos é possível viver com dignidade, postulam uma concepção
da vida que o liberalismo do século X IX tratou com hostili- <
dade ou com a indiferença dás coisas acessórias e supérfluas;
que a democracia, na medida em que se dissocia do cristia
nismo, caminha para o suicídio; que a política não pode re
solver os seus problemas sem uma filosofia social, “que não
exclua ou deprecie as funções e os valores não econômicos,
que trate o homem como Uma pessoa moralmente livre, cria
tura de Deus e autor do seu próprio destino” (D a w s o n , Religion and modern State, pág. 43); numa palavra, que a
grande tragédia que vivemos e que nos dilacera, é uma tra
gédia espirituál.
Ò ;reconhecimento desta verdade envolve cohseqüências
e impõe responsabilidades de uma gravidade excepcional. A
reconstrução do mundo de após-guerra, o estabelecimento
desta Nova Ordem por que todos, desde o Papa até o último
dos combatentes, suspiramos do fundo dá alma, é um pro
blema de renovação espiritual das bases religiosas de nossa
civilização. Os tratados internacionais, as fórmulas políticas,
as convenções econômicas não atingem o âmago do homem,
nem lhe renovam ã consciência dos seus deveres humanos.
“ A civilização que perdeu esta fé” [numa Lei de Deus, base
da sociedade], escreve um dos maiores filósofos da história
em nossos dias, Cristóvão Dawson, “ uma civilização que tira
de si mesma a sua própria lei © a sua própria finalidade e
desprendeu-se das raízes de ordem espiritual, tem os seus
dias contados. Está condenada à destruição não por uma fa-
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jâllidade externa, senão pèla decadência de suas próprias
Ipèrgias e pela perda da vitalidade social” . (Cf. Davvson,
' &gion and the modern State, New York, 1937, pág 125).
||:|:.Se o afastamento da nossa cultura das fontes vivas do
fstianismò, que lhe deu origem e energia, nos arrastou à
|ía dêste abismo, é só numa profunda e sincera revitaliàção cristã da sociedade que podemos colocar a esperança
e.jim futuro melhor . Esta é a missão social do cristianismo:
Mvar a família humana no desespero das catástrofes e trazer
inovas situações soluções novas . Não nos enclausuramos na
Ííálética fatal, e sem horizontes, do materialismo histórico.
ettios no Espírito que renova a face da terra.
■
- Mas a cristianização das consciências é um movimento
Le' almas; não se impõe pela violência das baionetas nem pela
|õrçaj uri dica da lei . Insinua-se nas almas e as subjuga como
: verdade, com a intransigência lógica de suás exigências e
§*. suavidade espontânea de uma conquista de corações. É
Iftima aceitação de valores impostos pela visão desapaixonada
fiá realidade integral, e um esfôrço heróico de adaptação da
à gr’andeza dos seus destinos. É a.atuação concreta da
loção profunda de cultura: verdade que numa vida sè rea
liza e desenvolve harmoniosamente.
E por vós mesmos chegastes à conclusão que visamos
$|| princípio: o realce da função primordial de uma univer
sidade católica na preparação e na construção da Nova
lí^rdem de amanhã. Se o apêlo ao; cristianismo e à sua insubs‘J&tüível missão salvadora da cultura ocidental não passar da
^bnoridade vazia das palavras, a nossa crise não terá encon
tra d o a sua solução. E esta crise é grave, poderá destruir a
nossa civilização ou renová-la. Queremos e esperamos que a
É^renove. Mas êste resultado está nas mãos dos cristãos. O
glSvangelho não tem soluções feitas para as infinitamente va|| riáveis contingências da história humana; é um fermento esf? piritual de inexauríveis recursos, cujas possibilidades deverá
|v cada geração aplicar às suas exigências particulares. Quando
as almas batizadas se limitam a receber passivamente o dom

182 — ALOCUgõES E ARTIGOS

divino e não informam, com a fé, a sua vida individual e so
cial, a civilização desgarra e corre para o despenhadeiro.
Para salvá-la cumpre, num esforço de regeneração espiritual,
restituir às tradições e instituições sociais a vida que delas
se foi. É mister que, neste mundo que agoniza, o cristianismo
volte a ser espírito e vida. É mister que a nossa educação
respeite à jerarquia integral dos calores humanos, que as
nossas instituições econômicas traduzam de modo concreto e
eficiente as exigências evangélicas da justiça e da caridade,
que, nos costumes sociais, a família encontre a atmosfera
pura e sadia que lhe permita realizar a sua nobre missão de
conservar, educar e bem-aventurar a Vida, que os regimes po 
líticos, libertados de ideologias fatais, ponham tôda a sua am
bição em criar .um ambiente de segurança, de prosperidade,
de riqueza em valores culturais, que permitam à variedade
dos destinos humanos a plenitude de sua livre expansão.
Imensa e árdua tarefa! Convite irresistível às almas ge
nerosas! Aos homens de ação cristã renovadora do mundo
— que são os santos, o heroísmo dos grandes empreendi
mentos . Aos homens de inteligência, iluminada pela fé, a
gloriosa tarefa de acender os faróis que iluminem os grandes
roteiros <
Aos que a Providência reuniu nestes cenáculos superiores
de espírito onde se serve a ciência e Se formam as almas,
a dupla responsabilidade, imposta, como a consciência' de
uma missão, de irradiar a verdade e educar a vida, para a
reconstrução de um mundo em que o reino de Deus seja uma
realidade consoladora e a caridade de Cristo uma fonte viva
de fraternidade humana.

ALOCUÇAO
na instalação dos cursos das Faculdades Católicas,
no ano de 1945

.ip No ritmo qúe cadência o funcionamento regular das
ssas Faculdades e já constitui a normalidade de suá Vida,
ipénas um ou outro fato emerge, na sua importância sini;"4ar, a pedir o relêvo de uma comemoração destacada,
. — 1944 viu a realização dè um dos nossos úesejos da
primeira hora: a fundação de uma revista. Estímulo à ati
vidade intelectual dos nossosprofessôres, órgão de extensão
t|l,à influência doutrinária, instrumento de intercâmbio com
iputras instituições culturais, as publicações periódicas são o
ffÇÓmplemento natural dos centros de estudo superjor. Já pos
suímos a nossa. Verbum é o seu norrie. O 5.° fascículo, a
^parecer por êstes dias, já lhe vai assinalar o início do se$gundo ano de existência. Que Deus a abençoe e lhe dê longa
fvida, útil à ciêpcia, à religião e ao Brasil.
— Entre as doações feitas recentemente às Faculdades
^'Católicas cumpre-nos realçar, pelo seu raro valor, a biblioteca
fido Dr. Samuel MacDowell. Filho do Conselheiro do mèsmo
jíEhome, que foi um dos mais distintos estadistas do segundo
império, professor de Direito na Faculdade do Recife, advo
gados dos mais eminentes do Pará, o Dr. Samuel MacDowell
tem sido, tôda a sua vida, um grande amigo dos livros. Desde
os verdes anos, que os vem reunindo, volume e mais vo
lume, com a solicitude dos colecionadores de raça e a tena
cidade incansável de um grande amor. O resultado dêste
esforço continuado por uma vida que já vai adiantada foi a
organização de uma biblioteca especializada em História do

•"5

V

:

-^;'--r'írííj,.í?V'

-.^;-í*iíví;*.;-':,_:' ■ :

s- y?:^;

^v>

184 — ÁLOCUgÕES E ARTIGOS________________________________________

Brasil, tida hoje pelos entendidos como uma das inais ricas
do país. Milhares de volumes, cimélios preciosos de raro valor,
conheciam-na, visitavam-na eruditos nacionais e estrangeiros.
É êste acervo precioso de livros, que, num gesto de fidalgüia, elegância, o Dr. Samuel MacDowell ac^ba de doar
à nascente Universidade Católica . Pode Suá Excelência estar
certo que nenhuma instituição prezará melhor a sua mag
nanimidade e conservará com inais carinho o valioso dom.
Na grande biblioteca da Universidade, a coleção doada con
servará o seu nome, e, na galeria dos nossos benfeitores insignes, se elevará um busto de bronze, monumento perene de
sua generosidade e de nossa gratidão.
Da evocação do passado passemos à perspectiva do fu
turo, dos fatos elevemo-nos às idéias. '
Na situação em que nos encontramos tudo leva a crer
que, ao menos no mundo ocidental, o ano de 1945 marcará
o têrmo das hostilidades. A vitória porá um ponto final à
guerra. Resta vencer a paz. Será tarefa mais difícil de levar
a uma conclusão feliz.
A vitória das armas contra a maior potência militar dos
tempos modernos assegurou-a a colaboração das Nações Uni
das. E a colaboração na guerra é um problema relativa
mente fácil, porque -problema de técnica m ilitar. Dada uma
fortaleza que dispõe de tais e tais recursos de defesa, que
forças serão necessárias e como deverão ser. dispostas para
conquistá-la? Verdade é que, no caso presente, o problema
técnico assumiu, na sua grandeza e complexidade, dimen
sões inéditas na história. A fortaleza a conquistar era um
continente; as forças conquistadoras mobilizavam as reservas
militares e econômicas de todos os outros continentes. Mas
a ciência dos cabos de guerra e a vontade decidida dos ho
mens de govêrno assegurada, na sua convergência, pela uni
dade temível do inimigo comum, triunfaram de todos os
obstáculos.
Terminada a obra de destruição, deverá iniciar-se o tra
balho construtivo da paz. Aqui as dificuldades avultam. Já
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basta que se reúnam os estados maiores e coordenem
seus planos estratégicos para bater e aniquilar o adver;||p. Importa agora uma unidade de 'pensamento que ins§£:á fórmula positiva de,convivência estável e amiga entre
||bomens. Importa uma concepção comum, ao menos nas
is linhas essenciais, do futuro político, social e moral da
íniánidade, porque tôda a humanidade está em guerra é
gela deverá beneficiar amanhã dos frutos da paz.
Esta é a nota característica do conflito atual: não nos
phamos apenas arrastados nos vórtices de uma guerra, mas
envolvidos no processo mais amplo de uma revolução,
Aguerra é embate de forças; a revolução, entrechoqüe de
içiãs. Na guerra alinham-se exércitos e armadas, ná revo|ãó defrontam-se ideologias e concepções da vida. A guerra
iüé devasta os continentes há mais de um lustro é apenas
episódio, episódio sangrento, de uma revolução que sa
lde os alicerces da nossa civilização ocidental, Por isto a
dá que agora se deve construir não se resume numa volta
& passado. Êstes anos, marcado? pelo ferro e pelo fogo, não
jiram um parêntese aberto na normalidade da história. O ,
iífmistício não deverá fechar o.parêntese para que a marcha
l^s acontecimentos, interrompida por alguns instantes, re
me o ritmo de outrora.
p.; Ai de nós, se esta paz fôsse uma restauração! Nada tèfamos esquecido, nada teríamos aprendido! A conflagração
^ ontem não abriu, como outras na história, uma 'interIpipção no normal, assinalou a fase paroxística no processo
(ésintegrativo do anormal. Voltar ao que éramos no entre|guerra ou antes de 1914 é assinarmos apenas outro armisício, durante o qual trabalharão as mesmas forças mortí|eras que hão de desencadear amanhã catástrofes mais cala
mitosas . Versalhes não viu as profundezas da realidade so:|ial e política; ficou à superfície das coisas. Acreditou haver
Relevado à paz um monumento aere perennius, e os três lus||iros que se seguiram a 1918 contemplaram três grandes repvoluções — vermelha, preta e parda, que atearam incêndios
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de ódios e darramaram torrentes de sangue, como nunca na
terra viram olhos humanos. Não; não se trata apenas de
eliminar H it l e r , como etti 1918 o problema não era apear
do trono a Guilherme II. Trata-se de refazer uma civilização
em que não seja possível o aparecimento de um H it l e r . O s
ditadores totalitários não são o pior dos males, mal mais pro
fundo são as filosofias da vida que criaram a possibilidade
de expansão dos totalitarismos ditatoriais. Certos fungos não
germinam senão na madeira qiie entra a decompor-se. Inútil
lancetar o botão purulento se não se cauterizar o foco da in
fecção profunda.
Não; não lutamos por uma restauração, batemo-nos por
uma regeneração. Que êste imenso cataclismo seja o epi
sódio final, o desfecho ruinoso, mas salutar, de uma civi
lização que resgata no sofrimento a imensidade de seus desvarios. O por que suspiramos é uma nova ordem, é o renas
cimento para uma vida integral que responda às exigên
cias múltiplas e jerarquizadas desta esplêndida natureza
humana que é a obra prima d-a criação sensível e foi ele
vada à dignidade inefável de união pessoal com o Verbo
eterno de Deus.
Não basta um grande reajustamento econômico do
mundo para consolidar a estrutura vacilante da nossa civi
lização. Nenhum regime político possui a fórmula taumaturga de pacificação social dos ânimos e de satisfação pro:
funda das nossas inquietudes. Importa descer mais ao âmago
das coisas e reorganizar os quadros da nossa vida individual,
familial, social em função de uma concepção integral do
homem e dos seus destinos.
A raiz imediata dos frutos que tanto nos amargam mer
gulha nestas concepções unilaterais e mutiladas do homem
que envenenaram tôda a atmosfera do século X IX , para não
remontarmos mais longe na genealogia dos sistemas.

Darwin deu-nos um homem-animal, último elo na ca
deia das transformações biológicas, que chegou à perfeição
da sua espécie pelo triunfo sôbre o mais fraco na luta pela
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ppri E quando êste princípio resume a lei fatal do projfièásOj vós vos admirais que as nações se armem para
píscer, progredir e sobreviver à custa dos povos menores?
|ggSMiTH, primeiro, Marx, mais tarde, deram-nos um ftorao
§<fúnomicus, um indivíduo que vive só de pão, uma socieque se organiza tôda em dependência fatal das rela|es de produção. E vos causará estranheza que, num mundo.
|pe õs mais altos valores espirituais não passam de epifefiíhenos, superstruturas sem autonomia nem realidade próo materialismo desenvolva tôdas as suas consequências
Kêrticidas?
|s|:'Fheud, revolvendo profundezas insuspeitadas, pinta-nos
||n homem cuja psicologia tôda gravita em tôrno da libido.
pelas as suas atividades se reduzem então a expressões conspphtes ou inôonscientes, brutais ou sublimadas, do mais
fjijoísta dos instintos quando se emancipou das leis morais
fjlnpostas pelas suas finalidades. Que haveis de esperar de
|ída individual ou social inspirada no hedomismo que saie as leis da razão como tabus injustificados de eras venQue fará o homem assim mutilado? Para onde se enca|pinhará uma civilização assim desorientada pela visão
l^àrcial e deformadora da realidade central a que deverá
l^fvir? Falseando tôdas as perspectivas, elevará a categoria
e Absoluto, bens relativos e efêmeros. Criará ídolos e im•orá a sua adoração pela violência. Dirá que a raça, a classe,
priução são a razão suprema do viver, que a biologia, a eco|iaõmia e a política encerram a- ciência do bem e do mal e regyèlam o enigma dos destmos. Confusão e subversão de todos
^ps valores. As almas continuarão inquietas no seu vazio inIjterior e as nações vacilantes no seu desequilíbrio social.
Uma ordem nova só construirá uma paz duradoura, para
|ras almas e para os povos, sôbre os fundamentos de uma
tt?concepção integral do homem. Não caducou a sabedoria do
|p;.velho A ristóteles : não se poderá definir o estado ideal sem
antes definir o ideal da vida. O homem é uma inteligência
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— que se eleva acima da sensibilidade do concreto e atinge
o ser em tôda a amplitude de sua universalidade. O homem
é um a vontade que não se aquieta na posse de nenhum bem
qfêmero, mas aspira ao êxtase de um amor sem desfalecimentos nem decepções. O homem é um a liberdade que sente
o imperativo do dever e as conseqüências de sua dpção na
conquista da sua felicidade. Num a palavra, o homem, só, n a
criação visível se eleva à dignidade de pessoa: tem um des
tino próprio, inalienável, que deve realizar com a fidelidade
à lei de sua natureza, expressão da vontade criadora. Tem
relações que o vinculam no plano horizontal ao espaço e ao
tempo onde se desenrola o cenário da sua vida social, mas
também apruma-se verticalmente para Deus, onde só encon
trará a sua paz interior e a sua alegria definitiva. Por isso
mesmo, cada homem é um mundo autônomo, irredutível à
instrumehtalidade da coisa, portador de um patrimônio de
direitos inalitenáveis, que condicionam o exercício de sua ati
vidade morâl e a conquista dé seu destino imprescritível.
E aí tendes o dilema fatídico que se nós depara nesta
encruzilhada trágica da história. Se a paz de amanhã con
tinuar, como a de 1918, a ignorar no homem a criatura de
Deus, a não ver nêle senão o animal de D a r w i n , o proletário
de M arx , o portador de germes de uma raça apurada de
H itler , terá sido inútil o imenso sacrifício dêstes anos de
inauditos sofrimentos. Ganharemos a guerra e perderemos
a paz. A sociedade de amanhã continuará a oscilar entre
a anarquia do individualismo e a tirania do totalitarismo.
O mundo de ontem, em que foi possível o aparecimento
de tôdas as misérias que desfecharam na catástrofe que hoje
nos desola, continuará substancialmente imutado e, amanhã,
não terá resistências eficazes para opor ao advento de ou
tros homens de aço que forjarão para a humanidade as grilhetas de uma escravidão mais humilhante. O poder pas
sará das mãos de um grupo para as de outros, o dinheiro
de uma para outra algibeira, a fôrça de uma classe para
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Íx&. Mudanças aparentei de fachada, permanência do
,|§mo mal secreto, que envenena a vida. Venceremos a
|rra pelo poder das armas, mas não atingiremos a grandeza
llltu al que nos tome dignos de ditar a paz.
Restituí, porém, ao homem a consciência, de sua digni^de de imagem e filho de Deus, o senso de sua rèsponsa* i|iade moral em face de seus destinos imortais e tereis lan|ç> os alicerces insubstituíveis dè , uma organização social
gna do homem. Só a transcendência constitui a garantia
|pde nossa imanência.
|Sg-;Bqr aí yêdies que a reconstrução de amanhã, se apreÉ a ; aspectos econômicos, políticos, militares de inegável
portância, deve ser antes de tudo uma revolução espiriál, uma revolução humana que atinja o homeni no que
|é; tem de especificamente humano, na sua consciência, ná
atitude em face da vida.
Afirmar esta evidência é pôr ao mesmo tempo em, re
lv o a função transcendental do cristianismo na imensa ta||fa da restauração do mundo de amanhã. A Igreja ,é a
icã sociedade verdadeiramente universal; é a única autolidade que fala às consciências em nome dè Deus, única inbida, por missão sobrenatural, de guiar a humanidade
|ára os seus destinos. Superior ao tempo, às raças e às culjiiíras, eleva-se, por isto, acima de tôdas as outras sociedades
qe desfilam na história; incorpora e assimila todos os vapermanentes das civilizações que passam, mas não se
plfentifica com nenhuma das suas formas contingentes de
f|iyer social. À tôdas infunde vida, com nenhuma envelhece
|pcaduca. Depositária incorrutível de um patrimônio de verpf$aç|es transcendentais que definem os direitos imprescritíveis
||||ie Deus e a dignidade inalienável do homem, não sacrifica
ftpenhum a destas claridades essenciais à imposição da violên*
|peia ou à solicitação das paixões. Pregadora infatigável da
jpparidade, tôda a sua pregação se reduz ao grande mandasggínento do amor, do amor filial que nos une à paternidade
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de Deus nas consolações de uma vida interior inefável, do
amor fraterno que nos estreita, a todos os membros da raça
humana, na comunhão de uma mesma família, que caminha
para o mesmo destino, a posse inefável da herança divina.
Se a reorganização da vida social de ainanhã deverá ser
digna do homem, isto é, baseada numa concepção integral
e verdadeira da natureza humana e da harmonia das suas
exigências fundamentais; se a reconstrução do edifício da
paz deverá ser uma obra de amor e não de ódio, se importa
que a comunhão interna das almas aproxime os corações
antes que os vínculos jurídicos estruturem externarnente a
sociedade, a Igreja não poderá estar ausente da sinceridade '
dêste esforço imenso pára preparar dias melhores à huma
nidade que sofre.
Paralela à riqueza dêstes tesouros do cristianismo ê a
responsabilidade moral de cada cristão. Mais dó que em qual
quer outra contingência histórica é mister que, num mundo
tão distanciado de Deus, toda a nossa vida1 social e inte
lectual seja embebida de fé, fé esclarecida, Operosa, radiante!
Maior ainda o quinhão de responsabilidades que nessa
tarefa reconstrutiva pesa sôbre os ombro^ de quantop exer
cemos ou seremos chamados a exercer-uma função orienta
dora de guias. Na conferência realizada nã Inglaterra, em
1943, pela Associação dos Professores de Universidades das Na
ções Unidas, o Dr. G laser acentuava no seu discurso presi
dencial a importância particular da “ função social futura da
Universidade não só em preparar membros úteis à vida na
cional, quanto em interpretar a vida social e as necessidades
da nação” . Função sobremodo necessária depois da guerra,
continua êle, porque “nos acharemos então em face de uma
revisão de todos os valores conhecidos e reconhecidos, com
todos os perigos morais e a conseqiiente. instabilidade social
que esta revisão envolve” . {The function of a University in
a modem Community, Oxford, B. Blackwell, 1943, III.) 5
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que temos a felicidade de trabalhar numa .Universi^ Católica acolhemos a promulgação dêste dever:
)3çqm a fidelidade de quem se desempenha de uma missão
§ se elfeva à dignidade de uma vocação divina;
H*com a alegria de quem, irradiando verdades que não
distribui aos seus irmãos riqueza de um valor sem3
§ \ ’O s

3 com a gratidão de quein se sente escolhido por Deus paria
laborar muito de perto nos planos divinos de salvação da
^jiiànidade.

ALOCUÇAO
proferida na instalação dos cursos da Universidade Católica

no ano dé 1946
Revivemos, neste momento rico de emoção e de beleza,
uma página tradicional na história das Universidades: a das
suas origens: iluminadas e abençoadas pelo prestígio de um
príncipe da Igreja. Volvei êstes pergaminhos vetustos, tes
temunhas respeitadas pelos séculos do. primeiro nascer das
mais célebres instituições superiores de ensino no Velho
Mundo, Oxford e Cambridge, Paris e Bolonha, Viena, e Cracóvia, Roma e Coimbra —- em todos eles encontrareis o nome
venerando de um grande papa Ou de um grande bispo.
A Igreja permanece, através dos séculos, fiel ao amor
da ciência, como permanece fiel ao amor da verdade. Uma
púrpura ilumina neste instante com a fulgência dos seus
reflexos a grandeza austera desta solenidade.
Regozij amo-nos em assinalar a fidelidade ininterrupta
dessa tradição de amizade é de colaboração entre a ciência
e a fé.
Ao nosso Pastor, como de justiça, colhemos jubilosos
esta faustosa ocorrência para renovar o protesto de todos os
sentimentos que, havendo sido sempre os nossos, dora avante
o serão com maior amor e fidelidade. Colocando-vos em tão
alto posto de confiança e de honra, a Igreja quis proclamar
os vossos merecimentos, e os nossos deveres de respeito, de
dicação e obediência. Associando a vossa elevação à púrpura
e a nossa elevação a Universidade, forjou a Providência mais
um elo a vincular os nossos destinos à eminência da vossa
missão apostólica.
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|||Êste ano, senhores, ficará gravado com caracteres de
'í|p-.nas páginas da nossa história. Após um lustro de trajlhos e lutas contra os obstáculos que dificultam o arranque
^instituições novas, as Faculdades Católicas de 1940 foram
lyádas à dignidade definitiva de Universidade Católica. A
i de 15 de janeiro de 1946 é o nosso diploma de maioridade .
||:i Mas, como quem passa dos entusiasmos da adólescência
là ós encargos da idade viril, vemos na. excelência da si||ção conquistada, aaão tanto a recompensa dé esforços pas)s quanto o início de novas e graves responsabilidades.
|s Ná história dè um povo, como nos destinos de uma çiilização, é decisiva a influência da universidade. Nãó é,
iqrtanto, de maravilhar que ante a grandeza trágica da crise
|iè assoberba o mundo, também estas altas instituições, delósitárias.e transmissoras do saber humano, houvessem sido
Ipiâmadas a contas num exame de consciência que balanceia
Ms;? erros do passado, para lavá-los na contrição e córrigi-los
ío propósito que há-de reconstrui! o futuro. E as sentenças
|êste tribunal de julgamento, por via de regra, não as absol^èm do seu quinhão de cumplicidade no desencadeamento
itãs. imensás desgraças que nos afligem. As conclusões de
|Õ r t e g a y G a s s e t , na Espanha, ou de N a s h , na Inglaterra, de
ÉíiNSTEiN, na Alemanha, ou de L o v e t t , nos Estados Unidos,
frésümèm-se na mesma averiguação dolorosa: “A universidade
Inoderna falhou à sua missão” .
E qual é a missão da Universidade? Os que respondem
||ánaliticamente enumeram as suas variadas funções:
I o) formar sábios, investigadores intelectuais, habilitá-los
çÀao trabalho que faz progredir a ciência, laurear doutores ou
|t ensinantes dos demais: função doutorai, função científica;
2.°) formar profissionais das chamadas carreiras livres,
IC homens possuidores de conhecimentos científicos indispen|j. sáveis a uma aplicação prática, específica, com fim utilitá-
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rio, licenciar técnicos para o exercício das profissões mais
elevadas: função profissional, função social.
Num e noutro caso, a universidade recruta e plasma o
escol de uma nação. Pelas provas liminares a que é subme
tido X) que nela ingressa, o estudante universitário apresenta
uma capacidade intelectual superior à média; não é um sim
ples habilidoso, é ujn inteligente capaz de raciocinar por
conta própria. Sua função máis tarde será a de dirigir. E
aí. tendes a finalidade específica da universidade. Pelo nível
do ensino que'transmite como pela capacidade superior dos
seus estudantes, a educação universitária é tôda orientada
num sentido de criação e direção. Criação da ciência, di
reção da sociedade. Dos seus recintos sairão aquêles que de
verão estudar os problemas dos demais, encontrar-lhes as so
luções e impô-las como normas de govêrno.
A Universidade não deve optar entre o tipo alemão e o
inglês, de orientação científica e de orientação cultural. Não
se lhe impõe a escolha entre a formação do homem íáustico,
que deseja saber para poder, e o homem simplesmente culto,
do gentleman britânico. Pela sua natureza própria e espe
cífica a. missão da Universidade é “ensinar os mais aptos para
dirigir os outros.” (Dr. Enriquez de Salamanca.)
Daí ainda a necessidade de uma formação humana total,
a integração dos conhecimentos superiores numa educação
que prepare à grandeza destas responsabilidades sociais.
Transmitir apenas os conhecimentos técnicos de uma pro
fissão é habilitar o homem-produtor, aquêle que,'na divisão
do trabalho da colmeia humana, deverá desempenhar uma
tarefa especializada. Mas, por sôbre estas diferenciações
profissionais, há uma profissão comum a todo universitário,
a de dirigir os outros. E o dirigente social, o que maneja as
alavancas de comando, reclama uma educação do homem
que marcha na vanguarda dos outros homens.
Os que, à pergunta acima “ qual a missão da universi
dade?” , preferem responder com uma fórmula mais sintética,
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l ’V
éíacionam-na com um conceito da cultura. Missão da unil^rsidade é conservar e transmitir a cultura e por cultura en■^iádem “o sistema vital de idéias de um período” (O r t e g a y
et) .
Reuni o corpo docente .de uma destas cidades da sabeW‘òria
k na plenitude de sua integridade: tereis em síntese todos
l||i: conhecimentos de uma época, todo o saber capitalizado
humanidade em milênios de estudos e atualmente elelado ao seu mais alto grau de aperfeiçoamento. Colocai
“ ^.dnte desta geração de homens maduros a geração nova
!|fé: sobe, ávida de saber e vibrante de entusiasmo ante a
erspectiva dá realização do. seu destino próprio na história
um povo. Tendes, numa tensão de equilíbrio dinâmico,
^í^uas grandes forças da tradição e do progresso, isto é, o
' mbiente natural em que se elabora e transmite o sistema
úvo de idéias características da cultura de uma época e de
$in povo. .
$:.• A esta nobre missão de depositaria fiel do patrimônio
nossa cultura não correspondeu a Universidade moderna.
^ S homens que nelas se formaram não puseram os tesouros
‘ptelectuais aí acumulados a serviço da civilização. E assisJuhos ao paradoxo de uma invasão de barbárie armada dos
f|iâis refinados recursos da ciência e da técnica. Uma culflqra que não serviu à civilização. A crise da civilização foi
|tma crise da universidade.
Os que se detêm na análise minuciosa das suas causas
encontram dificuldade em apontá-las ria desintegração
conhecimento que perdeu, com a sua unidade orgânica,
a sua fôrça construtiva e a sua capacidade orientadora da
atividade humana. A fragmentação inarticulada dos conhe
cimentos, os excessos de especialização, o culto do cientismo,
•Cntre outros males, minaram a integridade intelectual da
^Universidade moderna. Renunciando a ensinar uma conicepçSo unificadora da vida, renunciou à nobreza indeclinável
de sua tarefa cultural.
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Não é intenção nossa levar adiante a diagnose do mal
e, menos aijida, investigar-lhe a possível e difícil terapêutica.
Intuito nosso foi apenas esboçar, a largos traços, o problema
universitário contemporâneo para nêle situar a posição justa
da Universidade Católica.
Nenhuma das funções essenciais da universidade lhe é
estranha.
Servir à ciência, sim, com tôda a lealdade e com todo
o fervor. Respeitando a justa autonomia traçada pelo objeto
e pelo método de cada ramo do saber, o investigador cató
lico trabalha com a alegria de quem está certo de que, son
dando os mistérios da natureza, repensa os pensamentos do
Criador, ha frase profunda de "Kepler, e com a confiança
profunda de que todo passo adiante no descobrimento da
verdade é um progresso no conhecimento de Deus e dos seus
desígnios na história da humanidade.
Servir a sociedade, sim, formando os que, nos postos de
maipres responsabilidades, hão-de assegurar-lhe a vitalidade
sadia das funções mais importantes.
Uma e outra missão, porém, procura desempenhá-la a
Universidade Católica numa atmosfera espiritual impregna
da de cristianismo. Neste ambiente, o corpo professoral, que
espelha, na variedade de suas especializações, a diversidade
do saber humano, encontra, sob a influência da fé, o segrêdo
de sua unidade orgânica e a harmonia de sua colaboração
fraterna. A geração nova dos estudantes nela respira a
atmosfera propícia ao pleno desenvolvimento de sua for
mação moral. A educação nunca se separa da instrução. E
os que pensam que o colégio dá a última demão ao caráter
do adolescente desconhecem os ensinamentos da psicologia
q as lições da experiência. É entre os 18 e os 25 anos que
se determina o valor definitivo dos jovens. E tanto mais
tarde se ultima a estruturação da personalidade quanto mais
alto é o plano em que ela irá irradiar a sua influência. Por
êste desenvolvimento sincronizado da inteligência e do ca
ráter, assegura-se a formação integral e plenamente humana,
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jpjfèsta formação “ de hombres buenos y doctos” que V iv e s as|f|^ifialava como ideal de todo esforço pedagógico. Por ela fir§||ijià-se outrossim a alta missão social das Universidades Ça^||õlicas. Preparar chefes em que a vida intelectual e a vida
fe^íçral se tenham compenetrado na harmonia de uma sínfeesfe' equilibrada não é conquistar um dos maiorès títulos dè
|||eneinerência social? Formar êste escol de inteligências
M|çul,tas e honestas não é o meio mais eficaz de influir na so^piédadè e impulsionar, de maneira eficaz e digna d,o homem,
ÉIE. grande obra da civilização?

Tão importante e manifesto é êste resultado, que muitos
llfíêle vêem a razão única de ser das nossas grandes instituir
¥ções superiores de ensino. Esquecem um aspecto especifiJçamente intelectual mas de importância transcendente nas
finalidades da Universidade Católica e a relacionam com a
Jfvida mesn^a da nossa cultura.
Cristianismo e cultura são realidades distintas. O crisgtianismo .é a mensagem sobrenatural dè Cristo à humani?
Éãde. É a comunicação da vida divina: revelação dos nossos
Intestinos nò plano providencial da salvação, economia de
Ifãnéios qüe alimentam a nova vida da graça e preparam para
jflà visão de Deus.
A cultura é um bem de ordem natural, filho da ativiÉjjdade criadora de homem. Quando contemplais um quadro
|vda natureza, podeis sentir tôda a emoção de sua majestade
j§te beleza, podeis experimentar a exaltação que acorda idéias
|fee convida à ação, não estais diante de uma obra de cultura;
k;falta-lhe o esforço do homem. Mas que a esta natureza apliái* que o homem a riqueza de suas multiformes virtualidades,
|i ãguilhoado pelo desejo de realizar os ideais de verdade, de
: beleza e dè bondade que lhe atormentam a alma, e destas
natividades criadoras vereis nascer cidades e searas, ecofi. nomia e direito, ciências e artes, numa palavra, uma cultura.

t
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Sintetizando: fim do cristianismo: santificar o mundo
pela doutrina, pela lei e pela graça de Cristo. Fim da cul
tura: proporcionar ao homem, na terra, as oportunidades
de uma expansão digna de sua natureza.
Desta distinção fundamental derivam graves e impor
tantes as conseqüências. O cristianismo não se identificá
com nenhuma^forma contingente de civilização. Instituição
divina destinada a iluminar todo o homem que vem a êste
mundo, é trans-histórico; sua existência tem as dimensões
da humanidade,' sua vitalidade é im ortal.
As civilizações, como obras humanas, nascem, prospe
ram, definham e morrem. Dispersas no espaço e no tempo,
dependentes no seu desenvolvimento das mais variadas con
dições geográficas e históricas, apresentam os mais diversos
aspectos econômicos a políticos, científicos, artísticos e so
ciais. Com nenhuma destas civilizações solidariza o cristia
nismo os seus destinos. Elas passam, êle sobrevive.
Mas, se nenhuma civilização se identifica com o cristia
nismo, nenhuma, para ser digna do homem, dêle pode pres
cindir. Se a finalidade do Evangelho é sobrenatural não
deixa por isto de beneficiar a natureza: não há no homem
um ser sobrenatural separado do natural. A graça supõe e
aperfeiçoa a natureza. A obra da redenção eleva-se sôbre a
obra da criação. O cristianismo, por isto mesmo que é uma
religião sobrenatural, começa por definir a natureza, âs suas
leis essenciais, as condições de seu funcionamento normal.
É sôbre esta natureza reta ou retificada que êle ira enxertar
a sua obra sobrenaturalizadora. Não poderá elevar-se à dig
nidade dê cristão, quem renunciar à dignidade de homem.
Por isto mesmo, tôda civilização que organizar a sua es
trutura em oposição às exigências fundamentais do cristia
nismo é uma civilização infra-humana ou anti-humana, que,
em vez do bem-estar e da prosperidade, só poderá acumular
ruínas e multiplicar sofrimentos. Não é possível atingir o
fim intermediário e relativo da prosperidade material e da
felicidade terrena em contraste com o destino total e defi-

ALOCUÇÕES UNIVERSITÁRIAS -r- ,199

jiitivo, traçado pela sua dignidade de espírito e pela sua elel l ivação à ordem sobrenatural . Substituir o antagonismo onde
lídéve reinar a jerarquia é criar a desordem. Sé à evidência
!';do raciocínio fôra necessária umia confirmação de experiéni;!cià, abundante e eloqüente, no-la dariam todos os paganisflmoS antigos e modernos. Cristo, luz do mundo, não passou
ppm vão pelos horizontes da humanidade; nem em vão soa
r ia m na plenitude da história as suas palavras de vida.

Í

:
“Ó cristianismo”, no dizer de T a in e , “é o grande par de
|§ásas indispensável para elevar o homem acima de si. mesmo” .

Não estou a perder-me em digressões. Fortalecí as prep|missas para Concluir çom mais firmeza.
"*■” >7' O Evangelho, que é o fermento de tôda a civilização,
|§não oferece à variedade das civilizações históricas a solução
^pronta dos seus problemas específicos. A cada povo e a cada
llppoca o dever de aprofundar a verdade de seus princípios
Igihesgotáveis para com ela insuflar um sôpro de vida na cònÉiijtíngênçia de suas instituições. Eis a missão perene das unifê^versidades católicas: elaborar um ideal concreto de cristanfedade e iluminar, á ação dos que o devem realizar. Investo?tigar as condições econômicas, políticas e sociais que a his-tória vai criando e transformando e ajustá-las às exigências
^imprescritíveis da grandeza do homem que o Evangelho re
velou e elevou à dignidade de filho de Deus. Criar umà civi
lização é infundir um ideal na história; salvar a civilização
;|;pelo Cristianismo é encarnar na’ realidade a idéia cristã do
«inundo. Sem uma profunda cultura cristã não é possível essa
tarefa grandiosa e imprescindível e não há cultura cristã
||:profunda onde não há universidade ^atólica. À Igreja é ine|| rente uma função universitária como lhe é inerente uma
|f. missão educadora e uma missão civilizadora: “vos estis lux
'à:: vvundi; vos estis sal terrae; docete omnes gentes.”
Perene a missão das universidades católicas, dissemos,
porque perenes as razões que a justificam e reclamam. Mas,
?■: singularmente necessária nás grandes eras de crise que sa7' codem a humanidade. Quando, abalados os fundamentos de
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uma civilização histórica e perdida a confiança na eficiência
de suas instituições vacilantes, ps homens e as nações an
seiam por uma renovação profunda e salvadora, mais do que
nunca importa acender os faróis para evitar a catástrofe de
náufragos desastrosos.
É a nossa quadra: declínio de uma civilização que se es
gotou, parto doloroso de uma idade nova que surge. Para o
mundo, que aspira à sua renovação, Cristo tem palavras de
vida eterna. Esquecê-las ou desprezá-las, fôra comprometer
a realização de todos os ideais que acordam e eletrizam os
nossos mais justos entusiasmos.
Queremos elevar as classes que trabalham a uma justa
participação de todos os bens de cultura. E sôbre a digni
dade do trabalho ninguém nos dirá verdades mais profundas
e consolador as que o Evangelho de Cristo, O trabalho é a
missão do homem, é-a colaboração com Deus na realização
do seu plano criador. Mãos que trabalham são mãos ben
ditas, como benditas as mãos do Filho de Deus, que, antes
de semear com gesto esplêndido o verbo da vida que rege
nerou o mundo, domaram vitoriosamente a dureza da ma
téria criada para servir ao homem. Tôda legislação social
que não traduzir nas suas normas práticas a elevação destes
princípios ficará aquém da nobreza do trabalho e do traba
lhador.
Querem estruturar a convivência social nos moldes de
uma constituição política que respeite a inviolabilidade e a
universalidade dos direitos humanos. E sôbre a dignidade da
pessoa humana, só o espiritualismo cristão poderá elevar a
sua voz para falar com verdade, coerência e eficácia. Lembrar-nos-â que cada homem que vem a êste mündo é ima
gem de Deus, portador de destinos imortais, responsável pela
orientação moral de seus atos, e, por isto, titular de direitos
inalienáveis e imprescritíveis. Qualquer democracia, que
nas suas determinações constitucionais não traduzir since
ramente o respeito desta dignidade pessoal de cada cidadão
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§j|j| adifício levantado sôbre areia movediça. Amanhã varrepíorá a tirania de um homem ou o totalitarismo de um sis-

gíigma.
Aspiramos ainda a uma fórmula fecunda de convivência
paternacional que nos permita a todos os filhos da família
Inumana viver num ambiente de justiça e de paz. E a Igreja,
||||e é católica, isto é, universal, nos repetirá as suas lições
^|bundas sôbre a igualdade essencial de todos os homens,
||jòb as variedades de raças, nações e culturas criadas pelas
|&ntingências da história. Sem unia doutrina que justifique
HaeS olhos da inteligência e persuada eficazmente aos cora
ções a fraternidade humana, tôdas as tentativas de organi
zação internacional fracassarão ante o choque dos interêsses
||; o conflito dos imperialismos.
|| Ali tendes, em rapidíssima síntese, a função perene e a
punção contemporânea das universidades católicas. É árdua,
l'.mas gloriosa. Nunca foi tão violenta a luta das idéias. Mas,
||çpr isso mesmo, nunca foi tão generoso combater pelo triunfo
||a verdade.
gíy* Professôres da Universidade Católica, congratulo-me
èéçbnvosco; ,aqui não trabalhais apenas pelo progresso de um
pVamo dos conhecimentos humanos; ireis colaborar no grande
Jssfôrço de elaboração concreta de uma cristandade ajustada
p|is- exigências da história que se transforma, trabalhais na
tíbbra criadora de uma civilização cristã.
$4,
Jovens estudantes eu vos felicito; um dia vos haveis de
Regozijar de, aos vinte anos, ha verdes renunciado a camifthhos mais fáceis, para optardes corajosamente pelo ideal de
pu m a cultura integralmente cristã.
Lembremo-nos todos que pertencemos a uma instituição,
ppa qual e pela qual a nossa civilização se esforça por conjgç.servar-se ou tornar-se cristã. Agradeçamos a escolha da Proyidência e conservemo-nos sempre à altura dos seus ideaip e
das suas responsabilidades.

ALOCUÇÂO
proferida na instalação dos cursos da Universidade Católica,
no ano de 1947

1946 ficará gravado, com caracteres de ouro, na his
tória da nossa instituição. Após cinco anos dè trabalhos e
esforços, indispensáveis para vencer a inércia e as resistên
cias passivas do primeiro arranque, as Faculdades Católicas
atingiram a plenitude do seu desenvolvimento constitucional.
Uma lei de janeiro elevou-as à categoria de Universidade,
pleno jure, nos têrmos da nossa legislação escolar, e um de
creto de outubro deu fôrça obrigatória aos nossos Estatutos,
já aprovados unânimementé pelo Conselho Nacional de Edu
cação. Somos, assim, a primeira Universidade livre e a pri
meira Universidade Católica no Brasil. E folgamos já em
averiguar que o exemplo generoso do saudoso Cardeal Leme
tenha estimulado outras iniciativas não menos promissoras.
Não estará talvez longe o-dia em que os católicos se possam
ufanar de haver criado três Òu quatro universidades em
terras de Santa Cruz. Grandes benefícios para a difusão cio
saber, grandes esperanças para a orientação cristã da nossa
cultura.
Com a elevação à categoria de Universidade coincidiu
outrossim o crescimento interno de nossas instituições.
Nestê ano, integrou-se no conjunto dos nossos estabelecimen
tos de ensino o Instituto de Formação Social e Familiar.
Fundado em 1937, mantém êle, há quase 10 anos, além de
um curso de formação familiar, uma Escola de Serviço So
cial, que já firmou definitivamente a sua reputação. O Ins
tituto Social conservará a sua personalidade jurídica e a sua
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1 f - --------------------Sltonom ia econômica, mas trabalhará, ao lado das outras
ligiâades escolares, para a realização de nosso ideal comum;
||p nossas Faculdades dos primeiros tempos continuam, com
> seguro, a sua marcha progressiva. A de Filosofia, após
Ipifra reflexão na curva das matrículas, determinada pela mu
dança legal rias exigências de admissão, retoma o seu ritmo
^pensionai. Os alunos inscritos êste ano passam de 60% dos
0jp ano passado. A de Direito, onde não houve alteração nas
Ipndições dos exames vestibulares, continuou o seu progresso
Hiinterrüpto e no corrente ano os pedidos de inscrições quase
f^tingir-ám os nossos limites regimentais dâ matrícula,
g ra n d e consolação e grande recompensa para o nosso corpo
ItóÇente, que, nas dificuldades inevitáveis dos primeiros
J|mpos, não tem poupado sacrifícios, dedicação 'e generosi;dádé para a realização do ideai que á todos nos inspira è
Jjbngrega,
. A mocidade, depositária das nossas mais justás èsperancontinua a afluir em tôrno de suas cátedras e a comu
nicar ao nosso ambiente o ardor do seu entusiasmo, a inquieide de suas curiosidades e a expressão de sua alegria, que
parribém a nós rejuvenesce.
A dignidade universitária pede instalações materiais,

fique respondam à grandeza do nome e às exigências de um
Crescimento incoercível. A construção dos primeiros pavi..|hpês é um problema que, há muito, está na primeira-linha
"lie, nossas preocupações e, contamos com as bênçãos da di||yina Providência, entrará êste ano n a fase das realizações
^■'concretas.

Enquanto, porém, aguardamos, com justificada impaJfeiência, novas salas e novos salões, museus e bibliotecas, ga" binetes e auditórios que nos encham os olhos de grandeza,
-ide claridade e de proporções harmoniosas, concentraremos
.fdesde logo os nossos esforços na missão cultural da nossa
Universidade.
?.
O ciclo da guerra parece encerrado; esperemos que se
não reabra por algumas gerações. Mas a paz ainda não
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voltou a alegrar o coração dos homens. Êste bem superior
por que suspiram indivíduos e povos não é só um dom gra
tuito do céu, é ainda uma conquista das -boas vontades sin
ceras e da perseverança dos longos esforços. Deve florir nas
almas como uma atitudé espiritual, antes de escrever-se nos
tratados — como cláúsuia fria de um contrato- Se tos ho
mens não fraternizarem como, homens, os povos não che
garão a conviver pacíficos na solidariedade dà ordem inter
nacional. Essa tarefa de reconstrução de uma sociedade,
melhor urge empreendê-la, à luz das experiências amargas
mas fecundas do passado, e continuá-la sem esmorecimentos,
olhos num ideal alevantado, orientador de caminhos e dinaniizador de energias. Que ideal? Em cada fase histórica da
sua evolução, a humanidade, sempre insatisfeita do presente,
procura moldar o futuro, atraída por um grande bem que lhe
pareça deter a chave da felicidade. A Renascença entusias
mou-se pela beleza da forma, pelo equilíbrio das proporções,
pela harmonia da antiguidadè clássica. E o homem belo e
bom, kalos Jcái agathos, de que nos falam os mestres de Hélade, tornou-se o modêlo do homem recém-saído da Idade
Média. A razão seduziu o século X V lII, que, em fanatismo
de apoteose, lhe chegou a queimar incenso como à divin
dade. O século X IX preferiu o saber experimental à filosofia
e saudou na Ciência a luz definitiva, fadada a guiar a hu
manidade ao último estado de organização pacífica e de con
vivência feliz. Nós já perdemos esta fé na eficácia taumaturga da ciência.
A profundeza das evoluções e revoluções políticas" do entreguerra com todo o seu cortejo de desequilíbrios institu
cionais e de sofrimentos inenarráveis induziram-nos no govêrno dos povos almejar uma forma democrática de govêrno
que representaria um passo decisivo no progresso da huma
nidade para um porvir menos agitado e sombrio, mais se
guro que o presente.
E a democracia apareceu nos horizontes da vida contem
porânea como um ideal dotado de um dinamismo quase ir-
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pfèsistível. Todos os partidos políticos, todas as correntes
^^ideológicas, ainda opostas pelo antagonismo mais irredutível,
P íiíã o se resignam a abrir mão da fôrça atrativa do seu pode“ftróso magnetismo. E na reorganização democrática do mundo
ffíaè concentram as mais vivas esperanças da obra construtora

ypa-paz.
— Se dermos à palavra democracia um sentido mais
'"Jl&ihplo, que, além de técnicas contingentes na fórmula de èsiflcola dos representantes da nação e de equilíbrio dos poderes,
gçompreenda, outrossim, os princípios fundamentais dé uma
Ifiiosofia social, que a inspire e justifique, poderão não ser
''■fexageradas as nossas esperânças nem excessivos os nossos eniStüsiásmos.
Neste caso, a grande tarefa da hora presente é traba
lh arm os sinceramente para o advento de uma democracia geüína. Não é fácil nem simples a tarefa. São muitos os
f/obstáculos que se lhe impõem no panorama do mundo con||<,;|emporânèo e do mundo de sempre.
“irS'í
Obstáculos políticos derivados da guerra e da anarquia
internacional. Só os poderá resolver uma sociedade das na
ç õ e s inspirada sinceramente na supremacia do direito e da
feijustiça. Há muitos anos que para êste govêrno orgânico dos
Êpovos trabalham as diferentes e sucessivas ligas das nações,
com grande dispêndio de esforços, mas até hoje, cumpre con!1?fessá-lo, com uma exigüidade desconsoladora de resultados.
Obstáculos econômicos oriundos de uma distribuição
femenos justa dos bens materiais. Uma justá organização poiítica da comunidade não pode descansar nos fundamentos
ll^de uma economia injusta. Nem poderá exercer livremente.
|r os direitos da cidadania o trabalhador dependente na sua
subsistência das arbitrariedades de outro cidadão. Importa
libertar todo o homem da insegurança, do mêdo à miséria
| e à fome, da incerteza angustiosa do amanhã no seu lar. As
!' relações entre o capital e o trabalho deverão passar por uma
% transformação profunda que permita a generalização da pro
priedade protetora da liberdade. Só o acesso de todos os ci-

206 — ALOCUgÕES E ARTIGOS
/

dadãos ao gôzo dos bens superiores da cultura, uma demo
cracia econômica e social poderá constituir a base estável de
uma democracia política.
Obstáculos humanos, radicados, não na essência da
nossa natureza, racional, livre política, mas nas contingên
cias existenciais do homem histórico, com tôdâs as suas de
ficiências e imperfeições. Nenhum outro, regime depende
tanto do valor humano do cidadão como a democracia, por
que nenhum outro apélá tanto para a racionalidade de ho
mens livres, nó exercício altamente responsável de suas li
berdades políticas.
À educação compete remover êstes empecilhos acidentais
de ordem humana .
Havendo acenado apenas de passo aos obstáculos polí
ticos e econômicos, fora das nossas preocupações de mo
mento, concentremo-nos por alguns minutos nestas dificul
dades, que, removíveis pela edUcação, estão mais em foco no
campo visual dêste lugar e desta hora.
Por educação para a democracia não entendemos, porém,
o simples treinamento ou exercício de técnicas políticas ou
métodos democráticos. Por úteis ou importantes que sejam,
não passam êstes processos de uni elemento acessório e con
tingente.
As técnicas de govêrno não sãò essenciais à democracia.
Variam no tempo e no espaço. Comparai, por exemplo, nos
dias de hoje, os regimes politicos de três nações, a Ingla
terra, os Estados Unidos e a Suíça, nas quais a democracia
não representa uma importação estrangeira, mas o amadure
cimento espontâneo de uma longa evolução orgânica e ve
reis imediatamente ressaltarem numerosas e profundas estas
diferenças. Ou, se preferirdes deslocar-vos no tempo, con
frontai a democracia britânica contemporânea com a da era
vitoriana, nos dias de Gladstone e Disraeli.
Mais. Os simples processos exteriores da democracia,
quando isolados do espírito que lhes dá sentido e vida, podem
não raro levar-nos às realidades mais anti-democráticas. Em

P' '
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jlipiuitas democracias modernas, fecharam-se escolâs em nome
teda liberdade de imprensa, perseguiu-se a religião em nome
a liberdade de consciência e em nome da liberdade de imrensa implantaram-se ditaduras plutocráticas. Já obseràstes também que todos os totaütarismps contemporâneos
jxn úma pré-história democrática? Tôdas elas são ditaduás dé um 'partido que, aqui ou ali — Rússia e Itália —
pegou ao poder pelo atalho dá revolução, alhures pela esrãda real do sufrágio popular., No dia em que o nazismo
qnqixistou, por uma eleição, 51% dos assentos no Reichtag,
stavam contados os dias da constituição de Weimar Por
m processo democrático, H itler acabava de receber deleáção do pqvo para executar o programa do partido, çonretizado nos seus estatutos e já delineado nõ Mein Kampf,
iín é, delegação democrática pára liquidar a democracia,
íí. A ser sinceramente democrática, a educação deve ir além
jdós métodos exteriores e atingir estas profundezas da alma
que se ‘elaboram as decisões orientadoras de uma vida.
pS:e- na inteligência se não radicarem as convicções* sem as
Éqjiais a democracia é uma incoerência, se na vontade se não
||èvigorarem as disciplinas, sem as quais a liberdade é uma
ptopia, não teremos éducádo os cidadãos para o regime poco dos povos adultos, teremos apenas criado mais um
||iito que, à semelhança de tantos outros, depois de seduzir
||>'(?r algum tempo as massas, as levará ao desengano, à. deIjçepção e ao desespêro.
v
SÊ:-]. Antes de ser uma estruturação política de Estado, a de^pàocracia é Uma filosofia social, um teor de vida, um espírito
fp&lado, mantido e desenvolvido' por uma teoria de valores.
|p>s métodos de govêrno variam, sucedem-se, modificam-se,
^àdáptam-se; os princípios que os inspiram, exigem e justiÈ;|iéam, permanecem estáveis e constantes. Se quisermos reu|?ni-los numa só palavra, diriamos que a democracia é a fór||mula de vida social e política que reconhece integralmente a
||dignidade do homem. Para ela, o ser humano é essencialí* mente algo mais que os animais do campo, é um ser moral,

I
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portador de direitos e deveres; a sua vida é sagrada; e a sua
personalidade de valor incomensurável. Nesta idéia funda
mental se baseia tôda a ordem pública que é respeito à jus
tiça, garantia eficaz de liberdade, fonte de segurança cívica
para todos.
Mas quem vê tôdas as implicações metafísicas envolvi
das nesta atitude? Subjacent.es a todos os postulados sociais e
políticos da democracia, há uma noção do homem capaz de
fundar a sua dignidade, há um conceito do viver social, da
natureza e das suas finalidades, há uma exigência de prin
cípios que regulam as relações entre a sociedade e o indi
víduo, delimitando direitos e deveres, sociais e individuais,
harmonizando autoridade e liberdade. Se em cada homem
não existe um princípio ontológico essencialmente superior
ao de sêres infra-humanos, por que nêle há de haver uma dig
nidade característica que nestes não existe? Porque, ao con
trário do que sucede numa colmeia ou num rebanho, cada
vida humana apresenta um caráter de inviolabilidade sa
grada, um patrimônio de direitos que se impõem ao respeito
da sociedade como um todo. Não há democracia coerente
qué não suponha no homem um princípio espiritual, que
transcenda a matéria. Porque espírito, só o homem ,é livre
senhor de seus atos, ser moràl, titular de direitos e deveres,
pessoa. Porque espírito, só o homem tem uma finalidade e
um destino espiritual, do contrário, existiría em vão. E vêdes
logo as conseqiiências desta verdade profunda para a demo
cracia. “ Os destinos do homem são maiores que as suas/ins
tituições, e estas instituições só têm significado e valor à luz
daqueles destinos” . Mais. Se a democracia envolve a questão
dos destinos do homem e estes são os destinos de um espí
rito, sobrevivente, por natureza, à desagregação da matéria
e à dissolução da morte, a democracia envolve a questão de
Deus. Já o esperávamos. Tôda a filosofia social, se não quer
negar a sua /própria missão, apresenta um caráter necessàriamente religioso, para não deixar de ser integralmente hu
mano. E só no terreno firme das suas origens divinas e dos
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fejseus destinos extratemporais, qüe se prendem as raízes da
J " nidade do homem, da inviolabilidade dos seus direitos e
p íâà garantia de suas liberdades .
! % ' Compreendeis agora a razão profunda de uma das deçlajlçações mais solenes de Roosevelt nas vésperas da grande ca;ástrofe mundial. São afirmações doutrinais de imenso al•ance, contidas numa mensagem ao Congresso de janeiro dé
(í939 . “Storms frorn abroáã ” dizia o grande PTesidetíté,
mirectry challèngèitiree institutions ihdispensable to AmeHçans, now as always. The first is religion. I t is the source
if the other two — demçcracy and internationgl good faith,
Religion, by teàchings man his relatiohship to Gqd, giyes the
iúdividual a sehse of his own dignity áità teaçhes him tó res-«
éct himself by respecting his heighbors.” *
r:
/ ; Não há, portanto, educação verdadeira para a democralia fora dá solidez dêstes grandes princípios, que alimentam
palma a convicção da nobreza do homem e do valor imerifsúrável de_ cada destino humano.. .
O ateu e o materialista, o relativista e o çético poderão
|sèr sinceramente democráticos, não poderão justificar lògicapnente a? suas preferências. Nêles, a democracia é questãò
Sje sentimento, não de convicção. As suas crenças políticas
se apoiam em conclpsões racionais, mas em opções afeivas, em antítese com ps sistemas ideológicos que lhes poa inteligência. Atitude psicológica falsa, precária, in’ente, em nenhuma hipótese ideal de uma educação hua.

A formação para a democracia só poderá descansar, por
to, no espiritualismo cristão. A muitos poderá parecer
lvez arrojada esta afirmativa. Alguns se contentariam com
espiritualismo, sem aditamentos, e não julgariam necessá* D. F. R oosevelt, Ádress to Congress on the State of the
; Union, January, 15, 1939, pág. 214.

1
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ria a luz da religião revelada. B e r g s o n , pelo contrário, vai
mais longe e afirma que a “ democracia é evangélica na sua
essência.” (Les deux sources, pág. 301.) Mais recentemente,
nos E.U., H u g h e s , em obra publicada pela Universidade de
Princeton, reafirma as mesmas convicções: “Democracy’s
base is religiòn and specificaily Çhristian in essence” (The
Church and Liberal Society, Princeton Univ. Press, 1944,
págs. 258-259)
A escassez do tempo não permite desenvolver ampla
mente o assunto que bem merecia uma dissertação, Procdrarei, porém, resumir em poucas proposições o que, neste
ponto delicado, me parece suscetível de provas convincentes.
Os que, há uns 10 ou 15 anos, seguiram de perto os largos
debates agitados no mundo filosófico a propósito da existên
cia de uma filosofia cristã poderão observar certa analogia
entre os dois problemas e os caminhos seguidos para encon
trar-lhes a solução justa.
Essencialmente, não creio, com licença, de B e r g s o n , que
a democracia se possa dizer, a rigor, evangélica. É uma
forma de govêrno da sociedade d.e ser racional e político, e
convenientemente adaptada, como nenhuma outra, à matu
ridade e plenitude de seus direitos humanos, civis ou polí
ticos. Nesta concepção geral da democracia, que julgamos
exata, nenhum elemento há, que, por sua essência, trans
cenda a fôrça natural da inteligência e reclame a. suplementação necessária de uma religião revelada.
Existencialmente, porém, a democracia apela para o cris
tianismo, tanto na sua constituição teórica na ordem das
idéias quanto na sua realização prática no terreno da his
tória .
No plano da doutrina sem a luz do Evangelho, a huma
nidade não chegou ao conhecimento certo e seguro das
idéias fundamentais que estruturam a concepção democrá
tica. Nem P l a t ã o nem A r is t ó t e l e s nos deram uma filosofia
coerente da pessoa e da dignidade humana. Se quiserdes ter
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impressão intuitiva da imensa distância que separa,
^||te ponto, a treva pagã da luz evangélica, lêde o cap. I I
pjgivro I da Política de A ristóteles, onde o príncipe dos
gns.adores antigos, justificando a escravidão estrita, distin& os homens em duas categorias naturais, a dos homensjadãos com direitos civis e políticos e a dos homens-escra^||;siriiples instrumentos de propriedade absoluta dos seus
nftores, cómo os animais. È abre em seguida um grande
jjisador cristão — S. T omás , a ensinar-nos que “ a persona

Wtiijicat vd quod est pèrfectissimum in tota natura” (& Th.
29, e 3, ou, se quiserdes um texto clássico de política
Jliiã, i Las Partidas de A fonso o Sábio, onde encontrareis
imulas de insuperável relêvo na sua singeleza.; “Ome es
tfhas honrada cosa que Dios fizó en este mundo” (Part. II,
||i|XXV, I ) . “La persona dei ome es la mas noble cosa dei
&fundo” (Part. VII, tit. I, 26).
Jgg?;>A dissertação hipotética que acima: prometi explicaria
que agora assumimos simplesmente como um fato his"Tico.
0 Como ainda fato histórico, é que, na ordem prática, a
'ihocracia não conseguiu realizar-se plenamente (ou pelo
*"énos tender para esta plenitude de existência), fora de clima

Ifistão.
Antes de Cristo, gregos e romanos realizaram algo no do
mino dè uma lei constitucional — um dos elementos da deocracia, mas esta lèi não estendia a sua. tutela à univerJtlldade dos cidadãos . O “ Demos” , o povo, destas democra
cias reduzia-se de fato ao pequenino escol de uma aristo
cracia muito reduzida. Nos tempos de mais alto fastígio de
"fpenas, para um cidadão, cujos direitos a lei assegurava, ha§íá mais de 40 escravos, cujos bens todos, a vida inclusive,
Sendiam do arbítrio e dos caprichos de outro homem.
|k Depois de Cristo, percorrei a área cultural ein que nas
c e ra m e medraram as modernas democracias e vê-las-eis coin|bidir com a iluminada pela luz da pregação evangélica. Os
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povos que ainda jazem, na expressão bíblica, “ sentados à
sombra da morte”, são também os que vivem sob o jugo dos
governos absolutos e despóticos de tôdas as monarquias
orientais.
Em síntese, tanto na ordem especulativo-prática dá filo
sofia política, quanto na ordem prátiço-prática da áção po
lítica, a democracia não se organizou nem floresceu sem a
influência, direta ou indireta, do cristianismo.
A conclusão, já por vós a inferistes. Rentover, ao lado
dos econômicos e políticos, os. obstáculos humanos à demo
cracia é um dos deveres capitais da hora presente, e à edu
cação, de modo particular, incumbe a árd u a e delicada ta
refa.

/

■ E nenhum ambiente educativo mais sadio e mais favo
rável para o seu desempenho que ò de uma Universidade Ca
tólica. Aqui a dignidade humana, alma de tôda a democra
cia, porque princípio da inviolabilidade dos nossos direitos, é
uma realidade profunda e palpitante, que impregna as lições
da nossa doutrina com os exemplos da nossa, vida. Desde a
pregação eyàiígélica a lembrar-nos ‘o valor incòmensurÁvel
de uma alma, superior à de todo o universo sensível, até às
mais altas sistematizações do pensamento filosófico, que exr
plicam e justificam êste valor numa visão objetiva e. coe
rente do universo, tudo aqui nos fala da grandeza singulár
do homem, tudo nos inculca a fraternidade humana, radi
cada e embebida na igualdade de natureza, na identidade de
origens, na comunhão de destinos que se estendem para
além do tempo, a dominarem com a permanência de seus
valores essenciais as variações contingentes de raça e dé cul
tura, tudo nos inculca com o valor imenso de liberdade, na
realização integral do homem, il maggior don che Dio fesse
creando e quel ch’Ei piú aprezza, como cantou o divino A l i -g h ie r i , a necessidade imperiosa de conquistá-la —• porque a
liberdade é uma conquista — arrancando-a aos determinis-
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•fornos humilhantes dos impulsos inferiores e de paixões mal
Ijâisciplinadas, para pô-la ao nobre serviço da Verdade e
||Üào Bem.
Grande patrimônio é o nosso. Valor izèmo-lo! Transforphiémorlo em realidade e vidà! Teremos sido. fiéis à nossa
l^iissão, é teremos bem servido à causa da democracia.

ALOCUÇÂO
proferida na instalação dos cursos das Faculdades Católicas,
no ano de 1948

Na existência dós indivíduos, tristezas e alegrias entrélaçam-se como a trama de que se entreteee a vida. Na história
das instituições também se alternam os dias sombrios e os
radiosos, a lembrar-nos as vicissitudes inevitáveis de tudo
quanto é humano.
Um grande luto ensombrou-nos a alma em 1947: á morte
prematura e inesperada do P. Lustosa. Era um bom compa
nheiro dos primeiros dias. À vida e progresso dã Universi
dade dedicara-se com tôda a alma. E que alma rica era a
sua! Rica de dons da natureza: inteligência viva e penetrante,
sensibilidade artística muito apurada, afabilidade social que
para logo conquistava simpatias. Rica ainda das aquisições
acumuladas de uma rara cultura: as línguas clássicas e as
modernas da civilização ocidental lhe eram todas familiares;
as láuréas de filosofia e teologia acrescentaram uma sólida
formação eclesiástica aos conhecimentos profanos represen
tados pelo diploma de bacharel em ciências jurídicas e so
ciais. Êsse tesouro humano realçado e defendido por uma
sólida formação espiritual, êle o pôs todo a serviço de pro
fessores e alunos que dêle se aproximavam certos sempré de
encontrar um amigo e um mestre, uma inteligência escla
recedora e um coração delicado e compreensivo. A Providên
cia chamou-o bem cedo ao descanso dos que combateram o
bom combate. Foi sinceramente pranteado por todos, dei
xando-nos um exemplo e uma saudade .
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1fão nos faltaram também êste ano as consolações e
|grandes consolações. Ainda está na memória de todos aquela
^Solenidade austera e mágnífica da entrega do diploma que
j&erigia canônicamente a nossa Universidade e lhe conferia o
|honroso título de p o n t i f í c i a . Êste reconhecimento oficiai das
Ifin ais altas autoridades eclesiásticas — congregação dos Sepininários e Universidades; — o título de p o n t if í c i a que nos
Iffsitúa num plano internacional ao lado de outras fúndações
p/írmãs,- de nome feito e de benemerências inçon testadas, reKjpresehta certamerite para a nossa jovem instituição uma
fphonra, um estímulo e uma responsabilidade.
^
Esforçamo-nos por não ficar abaixo destas exigências sa
lu t a r e s . Graças à ação combinada das autoridades escolares
|f& dos diretórios estudantis/ ativos e entusiastas, deu-se êste
lílario singular desenvolvimento à extensão universitária. Além
|§de uma semana em que o problema do humanismo foi esgtudado Sob os seus múltiplos aspectos, diante de auditórios
piíumerosos e variados, organizaram-se para cima de 26 conl l férências sobre os mais variados e mais atuais temas, de cultura: filosofia, arte, história, sociologia, literatura etc. etc.,
||/?èm que se fizeram ouvir, ao lado dós nomes mais notáveis do
^.pensamento brasileiro, celebridades estrangeiras como M a u Ro is e G u r v it c h .
Mais importante, porque mais estável e de repercussões
gamais amplas, foi a iniciativa da fundação de um Instituto de
H -Direito Comparado, primeiro e único do gênero existente no
f j Brasil. Numa época em que a civilização mundial caminha
f l ràpidamente, ainda que por vêzes através de veredas difíceis,
É ; para a unidade, os estudos de direito comparado assumem
||ç uma importância e uma atualidade que não nos é lícito
p i subestimar. A nossa Universidade deseja trazer a sua contri|f .buição á êste esforço de um mundo que procura as fórmulas
||í jurídicas de uma solidariedade mais estreita e de uma frafjg ternidade real. Sob a presidência do Embaixador João Neves
§/. dá Fontoura, o nosso Instituto começará brevemente os seus
I cursos que êste ano incluirão problemas de direito compa-
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rado pelo Prof. San Tiago Dantas, de geo-política a cargo do
Prof. Backheuser, problemas econômicos sob a orientação do
Prof. Villey, problemas filosófico-jurídicos sob a responsabili
dade do Prof. Zbrozek, alma de todo o dinamismo da nova
instituição. .
Outra aspiração da primeira hora que entrou definitivamente na fase das realizações é a das publicações da Uni
versidade. O livro é o prolongamento espontâneo do ensino
oral e o professor remata quase sempre eim escritor. Três
séries estão já prestes para ser lançadas: Uma de vulgari
zação sob o título “S e r v ir ” incluirá estudos sociais das ques
tões qúe a curiosidade e as exigências contemporâneas estão
a solicitar com mais urgência do pensamento católico. Outra
de tratados e monografias na qual virão brevemente á lume
o tratado de Psicologia Experimental que o P, S i w e k ensinou
na nossa Faculdade de Filosofia, talvez o mais completo do
gênero em língua portuguêsa, e uma monografia sõbre Es
critores brasileiros da Companhia de Jesus, na época colonial,
pelo P. S e r a f i m L e it e , estudo feito sõbre documentação in-'teiraihente original que virá modificar e enriquecer em muito
a visão panorâmica da evolução da cultura no Brasil. Uma
terceira série será consagrada à publicação de téxtos clássicos
e esperamos inaugurá-la com a edição fac-similada da tra
dução portuguêsa da Vita Christi de L u d o l f o C a r t u s ia n o ,
preciosíssimo incunábulo de que sobreviveram às devastações •
dos séculos apenas raríssimos exemplares. A obra de sin
gular importância para a história da língua portuguêsa, da
exegese e da espiritualidade cristã nos últimos dias da Idade
Média, incluirá a reprodução fotostática do original, a sua
reimpressão em tipos modernos e um glossário elucidativo.
Dizer-vos o alcance científico de um trabalho dêste porte é
adiantar-vos, por outras palavras, que dêle só se poderá desincumbir entre nós o P. A u g u s t o M a g n e .
De tôdas as iniciativas, porém, numerosas e importantes,
do ano que resumimos, a de maior vulto e de mais amplas
conseqüências é sem dúvida a fundação da Escola Politéc-
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sca. Poderá parecer a muitos um arrôjo temerário; espemos, porém, dirá o futuro que foi uma destas audácias que
Providência abençoa. As necessidades inadiáveis de uma
ova Escola de Engenharia, nà capital do país, não nos peritiam cruzar os braços inertes ante uni apêlo visível das
-çunstâncias. Um escol de amigos, sinceros e fiéis, anijtaou-nos, com o pêso de seus argumentos e a promessa de sua
llplaboração. Um corpo docente, que funde em unidade como saber do profissional e a dedicação do educador, é*
nós, o piais seguro penhor de que as esperanças que
llgora nos afagam a alma serão em breve realidades de que
Ineficiará a nossa cultura.
Escola Politécnica da Universidade Católica! Que van-.
gem em associar estas duas instituições, à primeira vista,
o diversas e alheias uma à finalidade da outra? Porventura
ensino da técnica que é toda material, positiva, rigor de
plicação científica às atividades da indústria, ganhará em
corporar-se numa universidade orientada pelos altos prin'pios da espiritualidade cristã? Ou talvez possa o catolismo descer das suas altas preocupações de alimentar as
mas de vida sobrenatural e dedicar-se à sua salvação
Ifterna para imiscuir-se nas fainas temporais de quem — en;nheiro ou operário —- trabalha manualmente na constru^o das cidades terrenas? Muito à superfície das coisas fi
ra quem assim julgasse catolicismo e técnica.
Tôda atividade humana, a fim de ser digna dêste nome,
'eve cooperar para a realização plena do homem . Qualquer
'o que não se articula orgânicamente na estrutura realidora do nosso destino é ato sem sentido e sem valor, perido para sempre. Quanto mais o homem se eleva espirialmente, quanto mais toma consciência do progresso que
nde para a sua plenitude, tanto mais sente, viva e impe'osa, a exigência da sua unidade interior. Uma sinfonia
d’alma perfeita em que cada ação é nota que se harmoniza
:m as demais, eis a condição essencial de paz da consciência
de alegria da vida.
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O trabalho técnico, portanto, que enche a existência de
quatro quintos da humanidade, deve enquadrar-se harmo
niosamente nesta ascensão do homem para a plenitude do
seu.destino. E a filosofia da vida que a esta exigência fun
damental não desse uma satisfação completa seria inumana
e desfecharia no desespêro.
A técnica, senhores, é o diálogo entre a mão e o cé
rebro; o cérebro que - inventa, à mão que executa. É o en
contro da matéria e do espírito; da matéria que opõe a re
sistência da sua inércia, do espírito que a subjuga porque a
quer dócil instrumento de suas criações. Solidários e inse
paráveis há em todo o trabalho técnico uma atividade sub
jetiva que se desenvolve e um resultado objetivo que surge,
um artista que ;atua as virtualidâdes do seu espírito e uma
obra de arte que emerge das potencialidades latentes da ma
téria.
: Por um e outro dêstes aspectos o trabalho afirma-se o
cooperador fiel dó homem na conquista dos seus destinos.
Realizar em nós plenamente a imagem de Deus é o supremo
enriquecimento. Deus é, antes de tudo, atualidade pura, ple
nitude de vida, sem limitações de meras possibilidades que
se não realizaram ou venham ainda a realizar-se. O trabalho
é, no homem; o atuádor constante de suas virtuálidades, êle
que: desperta as nossas forças, as nossas faculdades, as nossas
capacidades produtoras, da inércia do sono para a afirmação
da vida, da simples promessa do qüe pode ser à realidade dõ
que é. Tôda atuação de potencialidade é, em nós, tenhamos
ou não consciência, um enriquecimento ontológico que -nos
aproxima d a atividade absoluta.
Nesta atividade, Deus é causa suprema; fonte primeira
de tudo o que existe. O trabalhador eleva-se à participação
analógica da perfeição divina; também êle é princípio de
novos efeitos, cooperador da divindade na multiplicação dos
sêres, reflexo de sua causalidade absoluta.
Esta causalidade criadora é, em Deus, a primeira mani
festação do seu amor. Bondade radiante que comunica aos
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í^jaères o que são e o que possuem: existência^ beleza e vida em
|l|óda a variedade de suas manifestações. Também o trabalho,
|||dahdo digno do homem, é filho do amor. Na Objra qüe
plasm a as suas mãos reflete-se a imagem do seu pensamento,
|&lbram as palpitações de sua alma. O que há, portanto, de
IfSubjetivo na atividade laboriosa é aperfeiçoamento do homem,
Iqüe assim se eleva, de certo modo, à excelência de criador
fàvirradiar poder e bondade.
Não o é menos, porém, no seu aspecto objetivo. É esta
fe iç ã o a que mais nos impressiona quando fixamos; a atenção
ppa idéia de trabalho. Trabalhar afigura-se-nos, antes dè
fltudo, como equivalénté de, produzir, transformar a matéria,
^ r ia r uma utilidade.
'
Neste sentido, o homem se nos apresenta com a alta dig||hidade de cooperador de Deus na execução dos planos da
IfCriação. A primeira página dos nossos livros inspirados,
|iiuma expressão viva de antropomorfismo, diz-nos que Deus,
jffao criar o homem, pôs a derradeira mão à sua obra e des-,
l|cánsou de ‘ quanto fizera. É que surgira o colaborador dijSvino encarregado de levar o grande esbôço à perfeição de todo
|«o..seu desenvolvimento. Com o homem algo dè inteirámente
Ifnovo aparecera na terra. Surgira a inteligência e, com a in
te lig ê n c ia , a idéia que generaliza, a consciência do nexo ou
relação que, adapta os meios aos fins, a possibilidade do pro| gresso.
Enquanto, nos sêres infra-humanos, as exigências da
í^vida são providas pelo instinto que se repete na monotonia
|,infatigável dos seus automatismos, onde luz a chama inte§ lectual freme a inquietude perene, na conquista de üma per
feição nunca atingida. Nasce o ideal. Trava-se para realii^.zá-lo a lutá entre o espírito e a matéria. A técnica e o tra|:vbalho são as armas dêste magnífico duelo em que o espírito,
jÊ.em face da natureza, procura conhecer-lhe as leis, penetrar
o segrêdo dos seus mistérios, para domesticar-lhe as energias
!?.' indisciplinadas e pô-las a serviço das suas finalidades hu|if, manas. E a natureza é vencida pelo espírito. Conhecida e

>

220 — ALOCUgõES E ARTIGOS_____________________________________

admirada pela ciência, é objeto çle contemplação que nos
eleva às fontes do ser, moldada pela arte, transmite-nos em
expressão de beleza as inspirações do gênio que arrebatam,
subjugada pela economia desdobra-se em utilidades a ser
viço de tôdas as exigências crescentes do convívio e da civi
lização. A cultura como que humaniza a natureza. E com
vínculos cada vez mais estreitos a humanidade, na marcha
da sua história, solidariza os seus destinos com o planêta
que Deus lhe deu por morada. Trabalhando, o homçm con
tinua e desenvolve a obra do Criador.
Mais. Esta realização do plano divino, que começa pela
submissão da matéria as exigências do espírito, ultima-se
e aperfeiçoa-se pela solidarização dós espíritos entre si ; Tra
balhar é multiplicar utilidades, que vão enriquecer os nossos
irmãos em humanidade, longínquos e desconhecidos, “é
pôr-se ao serviço dêles, preparando-lhes os bens necessários
à sua conservação e aperfeiçoamento. Trabalhar, pois, é
querer praticamente bem ao próximo e querer bem é verdadeiramente ámar. O trabalho é uma expériência viva da
caridade fraterna, é o cimento da comunhão social. Todos os
grupos humanos, da família à nação, encontram na p'érmuta
de serviços e na harmonia colaboradora a base de sua exis
tência e o segrêdo do seu progresso. A fôrça unitiva do tra
balho é de uma eficiência insubstituível. Foi mister que se
obliterasse de todo esta alta significação da atividade hu
mana para fazer do trabalho um princípio de divisão entre
as classes e um fermento de ódio entre os corações” . ( A
Crise do Mundo Afoderno, pág. 253).
Lamentamos que destas rápidas considerações a estreiteza dos minutos contados de uma alocução não nos permita
inferir as amplas e importantes conseqüências que delas de
rivam para a reestruturação da ordem social. Mas por vós
mesmos já concluístes que o trabalho não é uma mercadoria,
mas uma expressão da personalidade que nêle e por êle se
afirma é aperfeiçoa; que a produção não é um fim em si,
senão meio de satisfazer às necessidades humanas na jerar-
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|í;iquiá de sua importância; que só uma concepção espiritual e
^Integral da vida pode ministrar os fundamentos logicamente
Jíinsubstituíveis da dignidade do trabalho e da alegria dõ tra
b a lh a d o r; que tôda reforma social deve começar restituindo
fjÁ economia o seu caráter relativo, submetida aos valoreg mais
%ltos da vida; que todo o problema humano ainda de apa
rência mais material interessa os destinos de nossa grandeza
Espiritual, ou, como, èm frase lapidar, dizia F o e r s t e r : “ a
i^alma da cultura é a cultura da alma” .
'If:
Por aí vêdes a alta ihissao que, no muhdo melhor que
Htpdos; almejamos ver reconstruído, incumbe aos príncipes da
ttècniea, aos engenheiros do futuro. Bem está na Unjversi||ade Católica uma Escola Politécnica. Numa atmosfera ès,||»iritual em que a excelência e a dignidade do homem se eleÃvam à cultura de uma verdade intangível, a aplicação da
iciência ao domínio da matéria e à utilização de suas enerfogías conservará tôda a sua eficácia propulsora de progressos
ívèrdadeiramente humanos e toda a sua capacidade de renoJyação social.
À nova Escola, as boas vindas; são as nossas saudações
Ipresentes.
'
.,
A nova Escola, o desejo sincero de fidelidade integral à
igrandeza dos seus destinos; são os nossos votos para o fu
tu ro . '
gjy,;.v-'•

‘

;

ALOCUÇAO
proferida na solenidade em que fo i promulgada a elevação a
Pontifícia da Universidade Católica do Rio de Janeiro, a
16 de dezembro de 1947

Na majestade deste recinto e na solenidade austera dêste
momento vibra-nos a alma de gratidão e de esperanças.
Com a sua ereção canônica e a concessão do título dê
Pontifícia, a Universidade Católica do Rio de Janeiro atinge
a plenitude jurídica do seu crescimento orgânico e vê defini
tivamente consagrada a grandeza de sua vocação espiritual.
O ato da S. Sé que,,?por üm decreto, erige a nossa Uni
versidade, associando-a, irmã mais nova, às Universidades
Católicas disseminadas pelo mundo, como ontem outro defcreto do nosso Govêrno a colocavá entre as outras universi
dades brasileiras, vem pôr a coroa a um longo trabalho de
desenvolvimento estrutural. O esforço da nossa hierarquia,
personificada, ontem na figura saudosa de D. Leme, que
atuou ousadamente o ideal no caminho das realidades, hojev
na púrpura apostólica de D. Jaime sôbre a qual esplenderá
doravante a dignidade de Grão-Chanceler; a dedicação acrisolada e nunca desmentida do nosso corpo docente — mais
de uma centena de catedráticos — que, dia a dia, ilustram e
consolidam a nova instituição com o brilho de suas inteli
gências, a dedicação de seu trabalho e a dignidade de seu
exemplo; a atividade vibrante da juventude estudiosa, que
empresta à nossa vida quotidiana, com a alegria de sua exu
berância primaveril, a consciência de suas responsabilidades
futuras, todos êstes trabalhos e esforços de quantos aqui la
butam, sentem-se hoje amplamente recompensados. E das
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%ãjmas em festa desabrocha a gratidão com a espontaneidade
!§|os sentimentos nobres em almas bem nascidas. Os corações
éjfxültam e refletem, interiormente, a opulência tropical da nal^greza nesta cidade que o decreto pontifício chama poèti|pàmente “ alegre sorriso dos céus” : Laeta coelo arridens Flu%tinis Januarii urbs.||. Recompensa consoladora de trabalhos e esforços, mas
•4;ainda consagração definitiva dé uma vocação, espiritual. O
. ||ítulo de pontifícia de que doravante se poderá exornar a
rjnossa Universidade ratifica e autentica o de católiça que a
Resignou desde o berço. E êste título não soa apenas como
É0m qualificativo superficial, mas representa uma opção pro^igramática de cultura.
Ss. peia s*ua significação etimológica como pelo seu destino
Ifprofundo, a cultura católica é universal, universal porque
jvisa, no mundo, a totalidade dos homens er em cada homem,
||a sua,humanidade total.
Mais dò que em nenhuma outra época da história, a fa§§h£liá humana experimenta, nos nossos dias, a unidade da
ll^ua natureza, a universalidade dos seus problemas e a soli. liáriedade dos seus destinos.. A doutrina católica lhe oferece
"fa explicação derradeira desta realidade e lhe proporciona as
Ifpossibilidades de atuar-lhe a grandes aspirações latentes.
a variedade das. raçás
$p^Respeitando
.
. . . e a Originalidade das ci%gyilizações, só ela é capaz de transformar em fôrça viva de
iprèalização histórica o ideal da fraternidade humana.
Mas o Catolicismo é também humanização integral. As
palmas sofrem de rupturas interiores e as civilizações desa||lgregam-se por defeitos de articulação dos seus elementos es
s en cia is. Os últimos séculos levaram a têrrno uma obra ne*|;fasta de divisões e rompimentos. Rompimentos entre as
'§|èiências positivas e a filosofia, entre as ciências econômicofpsociais e a moral, entre a vida profana e a consciência re
ligiosa. Colhemos hoje as tempestades que êstes ventos se§ mearam.
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A cultura católica processa-se sob o signo dà unidade e
da síntese. Uma concepção integral da vida permite desen
volver a harmonia da sua organicidade. Um destino digno
da nossa natureza fundamenta uma ordem e uma hierarquia
dé Valores humanos . Pela'vitalidade própria
seu di
namismo uma universidade católica é um feixe de forças
construtivas. Sua missão é realizar a síntese orgânica do
saber, orquestrar a estruturação inteligente e justa dos ele
mentos da vida social, esclarecer os fundamentos constantes
d-a solidariedade e da paz na convivência dos povos. Sua aspi
ração suprema: consolidar o amor difundindo a verdade.
Eis a alta significação desta hora solene.
i Ao Exmo. Sr. Núncio Apostólico pedimos fespeitõsamente queira transmitir a Sua Santidade os sentimentos que
nos animam e animarão agora e sempre. Pela alta distinção
qüe nos foi outorgada, a nossa gratidão comovida.
Pela, grandeza da missão que nos acaba de ser confiada
e ratificada, a promessa de üm esfôrço leal e constante para
não ficarmos abaixo de nossas responsabilidades.

ALOCÜÇAO
? aos bacharelandos de Direito de 1931 no Rio, proferido
na Candelária em 7 de setembro de 1931

Viver é pensar e agir, dizia um dos grandes mestres da
'^Sociologia moderna, J. T o n io l o . Viver bem será pensar a
'l^erdade e agir com justiça . Nestes dois pontos vem que o
^•grande sociólogo moderno sintetizava o valor e a nobreza de
giima existência humana, creio também poder resumir todo
|.o programa esperançoso do vosso futuro.
Pensar condensa, na brevidade de uma só palavra, os
f|pfimeiros o os mais importantes dos deveres do homem: os
císeus deveres com a verdade. Não há na nossa natureza
||hada de mais elevado, de mais perfeito, de mais sublime que
inteligência. Por está luz espiritual nós entramos em con
stato de conhecimento com a universalidade do que existe, por
gela nós iluminamos e orientamos e valorizamos a responsa|í;bilidade da nossa vida moral; o esplendor da inteligência é,
|:no mundo criado, a mais alta participação, a imagem mais
pura, da perfeição infinita de Deus. Conservá-la em sua in,J|tegridade, respeitá-la nas leis naturais de seu dinamismo é
&?,"defender no homem a fonte de tôdá a sua grandeza, a pósg sibilidade de todo o progresso; deformá-la, mutilá-la, desfvviá-la de seu objeto é introduzir, no que há em nós de mais
|§§ profundo, um princípio de perturbação, uma raiz de desor^ dens de conseqüências inestimáveis .
Defendei, pois, como um. bem sem preço a vossa intelig!., gência e, para melhor a protegerdes, colocai na vossa alma
acima de tudo o amor da verdade.
W:'
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“ Amar a verdade é investigá-la com sinceridade, é não
ter mêdo às suas consequências, é estar sempre decidido a
pagar, com o mais caro dos sacrifícios, a totalidade de suas
exigências dignificadoras. Há uma lei de harmonia que rege
o equilíbrio da nossa vida interior: o homem não pode Viver
dividido dentro de si mesmo.; uma exigência imperiosa de
unidade impõe-se como condição de estabilidade definitiva à
formação' da nossa consciência . A ruptura de almas dilace
radas, em contínuo antagonismo consigo mesmas, e uma si
tuação de instabilidade precária, dolorosa, estéril. Mas há
unidade e unidade .
Há a unidade humana e superior, a unidade dos caracte
res fortes, que sabem elevar a vida ao nível da inteligência.
A verdade ilumina; os atos seguem-lhe a diretriz luminosa.
É a unidade que gera a paz interior, porque filha da tranqüilidade da ordem. Deus não acendeu nas alturas da nossa
natureza esta luz sublime da razãó senão para que ela nos
orientasse a existência pelos,caminhos da verdade.
Mias há outra espécie de unificação provisória a que, por
uma série de compromissos vergonhosos, acabam por adap
tar-se as almas pusilânimes e escravas. Rendidas à impo
sição de paixões, cuja ditadura não se decidem a sacudir
valorosamente, num gesto de liberdade salvadora, vão pedir
à inteligência a cumplicidade na justificação das desordens,
da vida. Unifica-se ou parece então unificar-se a consciên
cia, narcotizada, a preço de uma decadência profundamente
humilhante. A verdade, na sua pureza imaculada, deixa de
ser o farol da existência; e a razão, abdicando o cetro de
sua realeza, degrada-se ao indigno mister de manipuladora
de sofismas que dissimulam, sob aparências especiosas, a
realidade dos procedimentos inconfessáveis.
A primeira condição, pois, de uma investigação sincera
da verdade, e um dever de libertação interior. Sêde livres,
meus caros jovens, nãó desta liberdade fácil que se reclama
tumultuàriamente nos comícios das praças ou nas colunas
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fe^os jornais, mas da liberdade viva, profunda, espiritual, que
fevos defenda de todos os despotismos interiores. A ambição
áque nunca se aquieta, a sensualidade egoísta que decliiià
HtÔdas as responsabilidades de seus atos, a vaidade fátua, íripsaciável de elogios, de mesuras, de aparências esplêndidas
grandeza e de glória, eis os grandes tiranos.de que o ámpr
s|iída verdade deve libertar as almas . Vivei sempre de modo a
||jião recear o confronto da vossa vida com as exigências iát*
í tegrais da verdade e tereis realizado a primeira eindispenllèével condição para investigá-la com sinceridade.
^
Amar a verdade é, em seguida, abraçá-la na sua totali$00áde.' Sob uma forma especiosa de respeito à ciência, vós já
K^lereis encontrado uma das mais dolorosas niutilações da in^ teligência, que registra a história do pensamento humano.
I^Ouvistes: não admitimos senão o que nós ensina a ciência;
|fvèla fonte única e exclusiva de tôda a verdade, ela, fundaIphento estável de uma concórdia universal das inteligências;
Jfeia, princípio inexaurível de verdadeiro progresso. E está
f^Piêhcia reduziràm-na ap complexo das conclusões obtidas
g pela aplicação do método experimental aos fenômenos fi| :sicos, biológicos, psíquicos. ç- sociais do universo submetido
|fà observação dos nossos sentidos.
Porque: êste corte inexplicável, esta limitação arbitráârriá. do domínio dos nossos conhecimentos, esta amputàçaò
l^ das asas do nosso espírito, cuja envergadura, ampla como a
Jjüniversaiidade das coisas, aspira elevar-se de conhecimento
|;. èm conhecimento, de raciocínio em raciocínio, de caúsa em
lf causa, à fonte primeira do ser, à razão essencial do que é,
i|,ao derradeiro porque, em que descansa tranqtiila a nossa até
ms então insatisfeita curiosidade de saber? Não são os mesmos
|r princípios que num e noutro caso regem o nosso dinamismo
If i intelectual? Por que então chumbar nossa razão inclusivamente ao limitado do sensível e tolher-lhe o direito e o dever
m de remontar, de ascensão em ascensão, às esferas dos mais
|fv elevados inteligíveis?
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E vêde as conseqüências funestas destas limitações ar
bitrárias ou destas interdições anti-riaturais. A observação
dos fenômenos que se desenrolam ante a curiosidade mara
vilhada dos nossos sentidos, só nos diz o que é; só nos enri
quece o patrimônio dos fatos conhecidos; mas não nos diz
uma palavra sôbre a grandeza dos nossos destinos, não nos
traça um a norma à orientação da nossa atividade, não nos
subministra uma consolação nos momentos das grandes
dores humanas, não encerra um estímulo ao sacrifício, um
fundamento ao dever, um conforto para a dedicação dqs
grandes generosidades. A própria natureza do método em
pregado nas ciências positivas não lhe permite ultrapassara esfera do observado, e passar do que é para o que deve ser,
da verdade para o bem, da ciência para a virtude. Ora sem
uma tabela de valores não há moral, não há grandeza hu
mana, não há civilização, não há progresso, porque sem um
têrmo a atingir impossível determinar se a marcha representa um movimento de recuo ou de avanço ,
E por isto todos os preconizadores 'destas posições con
traditórias, ante as exigências da realidade, introduzem
sub-repticiamente, uma filosofia da vida, incompatível com
os métodos, cujo exclusivismo haviam apregoado fora da
vida e cuja justificação racionai, por isso mesmo, declinam
deslealmente.
'
Nada destas atitudes ambíguas. fiada destas restrições
artificiais no campo da vossa razão. Amai a ciência, e amai
a fisiologia e amai a religião; observai os fatos respeitandolhes sinceramente a totalidade; procurai-lhe uma explica
ção satisfatória com as exigências de uma crítica severa e
leal; recebei ainda as luzes de uma verdade mais alta que
as rasga ao descortino intelectual do mistério mais íntimo
da vida divina e a grandeza dos planos da Providência sôbre
os destinos imortais do homem. Não limiteis a vossa inte
ligência, aplicai-a a todos os domínios do conhecimento; não
tereis que sacrificar uma só verdade; experimentareis a paz
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^{inefável d© uma harmonia completa, justo prêmio de quem
‘'í.não declinou o dever supremo de abraçar a verdade nas exifgên cias de sua totalidade.
Um educador notável, levando a mão, num gesto simpk.
|vples, da fronte ao coração, dizia: nesta pequena distância
fjse encerra todo o homem; uma alma perfeita é uma grande
I|^inteligência e um grande coração. É o comentário mímico
fepu plástico à frase de Toniolo: viver é pensar e agir.
Depois de haverdès consagrado à verdade a homenagem
|';pe uma investigação sincera e de uma submissão integral,
|gciedícai à sua realização tôdas as energias de vossa ativil^dade.- Aqui o campo principal de vossa influência vos está
^'traçado pelo próprio exercício regular de vossa profissão.
|>Na magistratura ou na advocacia, nos parlamentos^ ou nas
É cátedras, ao homem de direito incumbe de mais perto e com
|::piais eficácia colaborar para a paz social, êste bem incom^-parqvel sem o qual não ha para um povo nem civilização
f^nem progresso.
. Duas virtudes sãò como que os gênios tutelares da paz
|.;.social: elas.serão também como que as vossas virtudes prçF fissionais: a justiça e a caridade.
A justiça é a disposição habitual que inclina as nossaá
|'vontades ao cumprimento do dever jurídico. Muito se tem
| discutido sôbre a amplitude' dos poderes do Estado; niriguéih
|i lhe contestou hunca à missão tutelar do direito . Respeitar
|;, os direitos alheios é a base do viver comum; é a grande obrip gação social; fácil ou árduo, a virtude da justiça nos impõe,
j;. nòs facilita o cumprimento dêsse dever jurídico. E nestas
f: relações fielmente observadas se afirma pràticamente o resè peito à dignidade da pessoa humana, inviolável na intam
!v“gibilidade de seus direitos.
De muitas injustiças sociais tira a sua primeira origem
; o mal-estar que invade e agita as nossas sociedades contemLporâneas. Sacrificou-se o direito dos que trabalham às am• bições desmedidas da cupidez sem freio; sacrificou-se o di-
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reito dos que sofrem ao edonismo insaciável dos que gozam;
sacrificou-se o direito dos fracos à prepotência dos fortes, e
dos pequeninos sem defesa ao egoísmo dos grandes sem co
ração; sacrificou-se o bem-estar geral dos povos aos interêsses particulares dos que os governavam. Sob qualquer
destas formas de injustiças sociais, encontrareis sempre o
desrespeito à dignidade inauferível da personalidade hu
mana. E o valor da personalidade tende inevitavelmente a
baixar na estima geral quando se lhe esquecem os destinos
imortais; e à fôrça heróica para defender os seus direitos
tende a diminuir nas conisciências quando nelas se vão obliterando a impressão das responsabilidades de além-túmulo.
Compreendo perfeitamente que Rui B arbosa quisesse resu
mir a sua longa experiência dos homens e das coisas' na
brevidade destas cinco palavras: Sem Deus não há justiça.
Superior à justiça, a caridade vem completá-la na sua
função pacificadora e preservadora da ordem social. Os ho
mens separam-se pela distinção de suas personalidades; apro
ximam-se pelos vínculos de uma natureza comum, a que o
cristianismo acrescenta os laços mais altos de uma comum
adoção divina no Cristo Jesus, que nos prepara a uma
comum felicidade na participação inefável da própria vida
divina. Como pessoas distintas, titulares de direitos, regu
la-lhes as relações a justiça; como irmãos na natureza e na
graça, aproxima-os a caridade nas atrações de uma recíproca
benevolência.
A justiça põe uma em face da outra, duas pessoas; a
cada uma dá o que lhe é devido; distingue-as, separa-as; re
move os princípios do ódio que a iniqtiidade gera; mas, por
si, não aproxima, senão negativamente, os corações.
A amizade que funde as almas nüma união fecunda de
bens, e de consolações, de serviços mútuos, é filha da cari
dade, que é, portanto, a virtude social por excelência.
A justiça não se move senão no campo da obrigação es
trita; onde expira o dever, aí paralisa ela a sua ação e cala
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suas exigências. A caridade não mede as suas dádivas ,gelínerosas; onde quer que o próximo manifeste uma necessi
dade, aí está ela para socorrer-lhe com os seus dons. Tôdas
^ a s misérias, todos os infortúnios que não têm a defendê-los
á.;ç rigor de um direito, apelam confiadamente para o seu
^coração generoso.

A justiça não olha o sentimento interior, satisfaz-se
ff oom o cumprimento externo, frio, jurídico dé suas impostJ-ções; a caridade rompe estas exterioridades de gêlo, movi;\,inenta e aquece os corações, cultiva a simpatia, e só> se coril^ en ta com as delicadezas mais finas da amizade.
ff. ;
E por aí vêdes, meus caros jovens, como é complexa a
|Aqüestão da. paz entrè os homens; e sem uma religião, que rè'^sume no amor dá Deus e do próximo a totalidade dos seus
í::preceitos, sem uma religião, que, só, é capaz de inspirar êfi* cazmente o amor dos nossos semelhantes, não é possível re
solver o, problema da concórdia, entre os indivíduos, entre as
^classes, eqtre as nações. Fora do cristianismo, cedo ou arde,
; encontrareis o ódio, o ódio homicida e ávido de sangue, e
com o sangue de irmãos não se argamassam os fundamentos
' de uma civilização estável e digna do homem . Força, cons
trutiva, só o amor a possui, é fora do cristianismo hão há
. entre os homens amor que dure.
Chm esta fé que não desfalece rios corações, com êste
entusiasmo realizador das juventudes sadias, parti para a
grandeza da vossa missão social. Amanhã a Pátria vos con
fiará talvez nas assembléias políticas ou na sala dos tribu
nais a elaboração e a defesa de suas leis. Colocai acima dos
interêsses efêmeros dos partidos, ou das vantagens imedia
tas do vosso bem-estar individual, á fidelidade inquebrável
à justiça.
Arruanhã Deus talvez vos porá nas mãos uma pena, uma
pena elegante ou erudita, eloqüente ou persuasiva; transfor
mai-a numa espada, uma espada que não se vende nèm se
entrega.
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Em qualquer situação em que vos colocar, a Providência
sabe aliar sempre a sinceridade das convicções profundas à
coragem dás boas ações. Eis os meus votos.
E êstes votos saem-nos tanto mais espontâneamente do
coração, quanto, na cerimônia de hoje, mais se manifesta a
profundidade religiosa dos vossos sentimentos cristãos. A
visão cristã da vida dá ao exercício da nossa atividade pro
fissional o caráter sagrado de uma vocação, divina. A todos,
sacerdotes ou leigos, médicos oú advogados, na família, na
sociedade civil, na Igreja, confiou-nos Deus uma missão a
cumprir: o colaborar, na esfera da nossa competência, para
a realização dô seu plano: nã obra criadora. A medida de
fidelidade com que nos desempenharmos da tarefa providen
cial que nos foi assinada marcará a altura da nossa gran
deza humana, o valor da nossa perfeição moral, o grau de
participação definitiva na felipidade íntima de Deus. Que
amplitude de horizontes nos rasga a fé ante as perspectivas
da vida! Que fonte insexaurível de energias nos abre à cons
ciência. para a coragem da virtude e ainda para o heroísmo
da santidade! Conservai sempre acesa esta luz interiór; en
quanto ela vos iluminar a existência, não conhecereis nem
o desespêro dos pessimismos, nem a amargura incurável das
decepções sem remédio. A vida vos aparecerá sempre digna
de ser vivida, digna de Deus e digna de vós; conservareis,
sempre alto o vosso ideal e, com êle, as forças misteriosas,
a renascerem continuamente, para realizá-lo um dia na per
feição de sua plenitude.

PALAVRAS DE SAUDAÇÃO AOS ANTIGOS ALUNOS
DOS PADRES JESÜ1TAS

Kí
Se tôda a nossa vida se resumira e concentrara na fu
gacidade do momento que passa, bem pobre seria ela! Cada
.Jjdstàiite que sobrevêm seria uma novidade absolutamente
Inédita e talvez uma surprêsa que desorienta. Mas não é
^issim. -No presente que vivemos, revive todo um passado já
Jfiyido e preparamos longe um futuro que esperamos
ipnda viver. Nada se perdeu do que já passou. E no que
'sòmos hoje, na nossa personalidade com os traços caracte
rísticos de sua fisionomia moral, com as aquisições técnicas
|ije. seu saber e de sua competência profissional, sobrevive,
vlatua e frutifica todo um passado de trabalhos e de lutas, de
Sesforços e dè vitorias. Assim é ainda que não tínbamqs
.féonsciência viva desta realidade. A continuidade da vida
fprocessa-se regular e constantemente ainda quando nela
/não atentemos. Há, porém, momentos da vida em que pro
curámos senti-la profundamente num ato de introspécção
Refletida; em que a consciência, voltando sòbre si mesma,
"/toma, por assim dizer, posse desta unidade interior que con
stanua sempre o que era e vai-se transformando no que ainda
'não chegou a ser. É êste sempre nas consciências retas um
•momento feliz porque se sente melhor a vida em sua ple'■nitude.
Entre êstes instantes de felicidade devemos contar o que
mra vivemos aqui na harmonia dêste convívio cordial. In
terrompestes por algumas horas as vossas ocupações que vos
dispersaram e diferenciaram na vida — como os ramos de
;uma árvore que se multiplicam e se distanciam antes de se
carregarem de flores e frutos — e viestes reunir-vos aqui
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como no tronco comum dé um passado ainda recente. E
através das diferenciações inevitáveis encontrastes de novo
o segredo da unidade d© òutrora. A unidade dos vossos
sentimentos de amizade. Aqui estão elas, sinceras e fiéis, as
amizades de vossos primeiros anos, com aquêles ■caracteres
de frescura expansiva, de lealdade profunda, de dedicação
desinteressada, que distinguem os laços de coração que estrei
tamos na primeira quadra da vida em botão.
A unidade constante das relações com os vossos antigos
mestres. Também êles aqui estão, mais velhos, sem aquêles
traços severos de uma autoridade que devia impor-se às in
disciplinas juvenis, mas com a mesma dedicação amiga de
outrora, participando das vossas alegrias e triunfos, e ufanos
de ver que ides colhendo, pela vida afora, os frutos aben
çoados da aplicação e de assiduidade ao trabalho a que vos
habituastes nos verdes anoS.
A uhidade, enfim, da estrutura moral do vosso caráter.
Os princípios que vos foram aqui inculcados, de fidelidade
absoluta a Bieus e à consciênciá, que é a sua voz nas almas,
desenvolveram em vós todas as suas conseqüências salutares,
plasmaram a vòssa integridade moral e constituem, na orien
tação dos vossos atos, aquelas normas inflexíveis de hones
tidade que são o maior título de glória e o segrêdo de paz
nas cpnsciências cristãs.
Vivei, pois, intensamente êstes momentos de alegria se
rena. Estreitai intimamente os laços da vossa unidade inte
rior, soldando o vosso presente ao vosso passado para me
lhor vos preparardes ao vosso futuro. A maior consolação
de uma vida humana é vê-la aprumar-se, coerénte e retilínea,
uma vertical que só descansará em Deus.
Maio, 1938.

ALAVRAS DE DESPEDIDA DIRIGIDAS ÀS UNIVERSITÁ
RIAS EM 18 DE DEZEMBRO DE 1941

Uma palavra de despedida. Quem fala em despedida
y\y.
Invoca uma convivência què termina e iuma sèparação que
pçomeça. Interrompe-se a vida em comum, inicia-se a vida
Jsjeparada. Um olhar retrospectivo para o passado que se en|cerra, uma vista prospeçtiva para o futuro que se aproxima.
Relativamènte ao ano que acaba de encerrar-se, a pa
lavra para bem corresponder a tudo 0 que sinto. Corres
pondestes à confiança que depositei em vós. F oi-seo prifmeiro ano, ano de experiências, ano em que já pesava sôbre
|iiós uma grande responsabilidade, a de firmar as primeiras
1,tradições da Faculdade Católica. Tratava-se de criar o am
b ie n te psicológico do nosso meio universitário.. Bem sabeis
;|sí influência educadora dêste ambiente: é a atmosfèra es
p iritu al què respiramos: tão decisiva e importante para a
psaúde da alma, como um ar sadio para a do corpo.
As dominantes dêste ambiente psicológico já começam
IPagora a delinear-se com) nitidez e segurança.
Atmosfera de trabalho sincero e honesto. Não há forípmação sem esforço, formação da inteligência e formação do
. caráter. Esforço de aplicação continuada, esforço de do
mínio de si mesmo.
Uma universidade é uma oficina de trabalho intelectual
em que desde o primeiro dia começa o regime da aplicação
; num ritmo sustentado. Trabalho atabalhoado... Substantia pesturata minuetur. O que depressa se aprende, depressa
; Se esquece...
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Atmosfera de colaboração amiga e leal. Em tôda a parte
nossas tendências sociais — e no grupo social e pelo grupo
social é qúe havemos de expandir as nossas virtualidades. A
colaboração suaviza e multiplica o nosso esforço realizador.
Colaboração vertical e colaboração horizontal — entre dire
tores, professores e discentes, e dentro de cada uma destas
camadas, cooperação entre todòis os qué à compõem. Como
é bom trabalhar numa organização bem travada, onde todos
são animados dé um mesmo pensamento e de uma só von
tade. Onde sentimos o apoio e confôrto da amizade, da ani
mação, da confiança.
Atmosfera de disciplinai Já não estais mais na idade
que só vê na disciplina um pêso, uma restrição da liberda
d e ... A disciplina limita a liberdade para decuplar-lhe a
fôrça. É como a poda do jardineiro que corta os galhos la
drões para aumentar a fecundidade dos ramos portadores
de flores e frutos.
São os trilhos... são os fio s ... é ò
canal...
A disciplina é a condição essencial de educação- da nossa
liberdade;.. no colégio... na u n iv e rs id a d e .n a fam ília...
na sociedade... Sem disciplina não hà vida social»... exer
c it o — universidade... A diferença está na natureza dèsta
disciplina, vai-se tornando cada vez mais espontânea à me
dida que subimos na idade. Na vida social, a coação só atinge
os desadaptados. O homem de bem passa tôda a vida sem
nunca ter que ajustar contas com á polícia...
Foi esta atmosfera, de trabalho, de colaboração, de dis
ciplina què se conseguiu formar aqui, graças ao vosso bom
espírito se Conseguiu firm a r... Meus parabéns.
Conto ainda conservar para o ano próximo o trabalho
de assimilação das novas. .-. Sois o núcleo cristalino com
suas formas definidas em tôrnó das quais se depositarão os
novos elementos, aumentando o volume mas respeitando a
regularidade da forma primitiva. Sereis como o fermento
que leveda tôda a massa. Conto convosco para êste grande
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^trabalho de apostolado. Com o trabalho e a dedicação dêste
|||no já vos habilitastes para a grandeza: e honra dessa ta:| |efá. Meus parabéns.
Lançando agora um olhar para o futuro que imediata*
Ipnente. se entreabre diante de vós, que querereis que vos diga?
pfdes para as férias. Tempo de repouso — descansai das lafibutas do ano. Descanso bem merecido. Tempo de alegria;
^passai alegres êstes meses: Mas quereis um segrêdo para
|‘$çpnservar-vòs sempre alegres? Sedé e conservai-vos boas.
A verdadeira e profunda alegria não vem de fora. Não
|y§ o som e a côr, não são as formas nem os movimentos que
•:;nos fazem felizes. Muita música, muito passeio, muita festa
fpodem dispersar-nos a alma e dissipar-nos o tempo'. Não nos
livenchem as medidas. No meio de todos êstes divertimentos
fe s ,..
:•
■■■:
■ ■
■•'■■V-'
p^rüidOsos tun tédio mortal pode devòrar-nos as entranhas e
Êiuma insatisfação inexplicável amargurar-nos os dias. A
!||iiossa a|,m^ é niuito nobre para satisfazer-sc com exterio|\ridades sensíveis. A verdadeira felicidade não nps vem de
Jfora, nasce nas profundezas internas do ser. Brota esponI'tâ n e a de uma consciência que sente sinceramente que vai
realizando as suas aspirações profundas. Na medida em
que vamos realizando a nossa perfeição humana, vamos
também experimentando esta impressão de bem-estar, de
i paz profunda, de consolação íntima de quem se encaminha
.para uma plenitude. A felicidade nasce da perfeição como
o perfume da flor. Quando os olhos descansam, numa paisagem em que a proporção das linhas e tonalidade das côres
| , lhes oferecem um; Objeto adaptado, têm ó prazer de uma
|i; vição estética. Quando aos ouvidos chegam os sons de uma
P: harmonia rica ou de uma melodia agradável, experimentamos
f: o prazer particular da boa música. De tôda função bem
| exercida resulta espontâneo um prazer próprio.. Da função
úe homem — integralmente exercida — nasce esta impressão
I total de bem-estar que chamamos alegria da vida.

I
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Há, pois, agora nas férias uma atividade que se inter
rompe, outra que se não interrompe.
Interrompe-se a atividade do estudante. . . livros, aulas,
exercícios, provas... tudo isto — "tréguas..-. Não se inter
rompe nem se pode interromper a vossa atividade humana
— êste espaço contínuo para viver melhor — eterna aspi
ração insatisfeita etc. Em concreto conservai a fidelidade aos
vossos exercícios de piedade.... '
Procurai ao redor de vós as ocasiões de bem fazer —
irradiar alegria nos corações que sofrem — catecismos —
obras de caridade.
Acima de tudo çonservai imaculadas as vossas consciên
cias. Não permitais que ela se manche. Que triste coisa,
que coisa dolorosa uma nódoa na consciência. Prazeres', di
vertimentos, companhias que vos façam pagar um momento
de distração ou de embriaguez com uma capitulação da cons
ciência ^ são inimigos da vossa verdadeira felicidade; afas
tai-os de vós com um gesto decidido e salvador.
Eis o segrêdo de uma felicidade, talvez menos ruidosa,
certamerite mais profunda e mais duradoura. É esta alegria
que eu vos desejo nas férias. Ninguém tem tanto direito de
viver alegre comq uma alma que sinceramente quer ser boa.
Almas tristes não são almas cristãs.
Êstes são os meus votos mais sinceros, aos quais acres
cento o desejo de vos vfer brevemente de novo aqui reunidas.
Voltai descansadas e alegres, certas de que encontrareis
abertas e acolhedoras as portas da nossa e da vossa facul
dade, mais abertos e acolhedores os braços e os corações* de
quantos aqui trabalham para o vosso bem. Boas férias. Até
breve.
Rio, .14-12-1941.

,CUÇAO DA SESSÃO DE RENOVAÇÃO DO COMPRO
MISSO DA AÇAO CATÓLICA E DE ADESAO AO
CONGRESSO EUCARÍSTICO DE SAO PAULO

Uma reafirmação de propósitos dignificantes e uma exressão sincera de uma solidariedade cristã — eis o duplo
Significado desta reunião, que, em sessão conjunta, congrega
as nossas duas Faculdades.
>
0 : ' Antes de partir para a luta, nos momentos de perigo
>‘èm que a pátria apela para a generosidade de seus filhos, o
Jsõldado, num gesto decidido, renova o juramento à ban
deira. E o seu ato significa fidelidade, dedicação, heroísmo.
Também nas lutas superiores do espírito, neste grande
ifcénário da vida em que tràgicamente se empenham as forças
fdo bem e do mal, as almas cristãs sentem a necessidade de
^reafirmar periodicamente os seus propósitos de fidelidade
iáos mais altos ideais.
Tal é a significação profunda da renovação anual do
Icompromisso dos sócios da Ação Católica, que teremos em
breve a consolação de presenciar.
Pertencer à Ação Católica é compreender profundamente
|o cristianismo e as suas exigências de elevação interior e de
-dedicação fraterna. O membro da Ação Católica deseja
,|:yiver profundamente a sua fé, não se contenta com algumas
^fórm ulas dogmáticas mal assimiladas nà primeira infância,
|p,nem com a repetição de certas práticas de superfície cujas
priquezas não se aprofundam. Não se resigna a êste dualismo
| doloroso e humilhante entre a elevação dos princípios que
! ’•professamos e a vulgaridade das ações que entretecem a
| urdidura da nossa existência cotidiana. Para a alma coeren
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temente.cristã, o cristianismo é vida ■— ego venj, ut vitam
habeant, tôdas as verdades que Cristo nos ensinou têm um
valor perene que não podemos desconhecer sem decairmos,
têm repercussões benfazejas que não podemos desprezar
sem tornarmos a nossa vida menos digna de ser viyida.
E por isso o seu desejo é formar-se, isto é, assimilar in
tegralmente a palavra de vida dò Evangelho, vivê-la em. tôda
a sua riqueza, aplicá-la a tôdas as circunstâncias e a tôdas
as atividades numa coerência quê defende a unidade inte
rior e constitui ò mais belo título dè nobreza do caráter
cristão.
Mais ainda. No cristianismo, a fraternidade não é uma
palavra vã, Sonoridade vazia sem conteúdo. Nada há; mais
oposto ao espírito do Evangelho do que o individualismo de
“ cada um por si” . Nós os que fomos batizados em nome
da mesma Trindade Santa, Deus, Pai o Criador, os que co
mungamos o mesmo corpo de Cristo, sentimomos profunda
mente irmãos, responsáveis uns pelos outros, devedores âo
próximo do melhor de nós mesmos. E por isso á formação
profunda da vida cristã desabrocha espontâneamente em ir
radiação de apostolado. O jovem da Ação Católiça não se
concentra no seu egoísmo estéril, difunde ao redor de si paz,
alegria, entusiasmo pela virtude; Não lhe sofre o coração
que ama a Cristo passar pela terra sem aumentai’ a sòma de
bens, sem fazer algo pelo triunfo da causa de Cristo, pela
extensão do reino de Deus nás almas. Que vale uma vida
que não trabalhou por estas grandes coisas?
Aí tendes, em poucas palavras, o alto significado da
cerimônia que se vai realizar dentro de alguns instantes. A
renovação do compromisso da Ação Católica significa o de
sejo confirmado e ratificado de uma vida nobre, fecunda e
elevada pela sinceridade de um cristianismo sem capitu
lações e de um apostolado sem, esmorecimentos.
As que vão renovar agora êste juramento de honra as
minhas mais vivas felicitações e. os votos mais sinceros de

d p;.
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Jf^üe correspondam com fidelidade e ainda excedam à expjíectativa do muito bem que delas esperam as Faculdades
pÉJátólicas.
’•
'
f
É ainda de regozijo o sentimento que nos inspira o gesto
§Éé solidariedade cristã, outro objetivo desta reunião. Dentro.
M e poucos dias, como sabeis, reunif-scrá em São Èàuio ò 4*°
llCongresso EucaríStico Nacional.
Os Congressos eucarísticos, nacionais e internacionais,
p|ao, há meio século, as mais grandiosas manifestaçõés /de fé
de vitalidade religiosa do catolicismo contemporâneo,
fic a d a mais justo e nada mais misterioso do que estas ajpoÉteoses de vibração e entusiasmo em tôrno da pequénina
lljóstia santa dos npssôs altares. Esta hóstia Imaculáda prm
|||pnga, entre nós, ha dois mil anos, a prcseiiça salvadora'dé
|Inòsso Senhor Jesus Cristo; renova e aplica a eficácia da rer
^Ménção que criou a humanidade renovada; inspira e aliymenta todas as virtudes o todos os heroísmos de dois mil
p anos de santidade cristã; encerra e resume, em síntese admi§§|ràvel, com as maravilhas do amor de Deus, todos os misfetérips' da -nossà fé; é, por excelência, o mysténum fidei; TZis
p h 'Segi<êdo desta fôrça taiimaturga que mobiliza às intèligên8|çiés e os cofaçoés, congrega os; indivíduos é as nações em
^manifestações de grandiosidade inaudita. Os que não são
K-hiuito crianças estão ainda lembrados da grandeza do espeplfáculo que nos ofereceu em 1934 a capital argentina, quando,
Ifn os jardins de Palermo, ante um auditório de quase dois
í|; milhões de almas, na presença do Cardeal Pacelli, futuro
|;;Pio XII, o General' JuSto, Presidente da República, Com yóz
|: comovida e firme, consagrava, ánte o altar, a nação argent; tina a Cristo-Rei.
Desde 1933, inauguraram-se entre nós os congressos eu.carísticos nacionais. A esplêndida apoteose que já contemÊ: piaram a Bahia, o Recife, Belo Horizonte, renovar-se-á agora,
m
p; nos campos de Piratininga, ampliada pelo cenário magnífico
Él da capital paulista. A mesma hóstia pequenina que An-

242 — ALOCUÇÕES E ARTIGOS_____________________ _________________

chieta e Nóbrega adoraram numa choupana e distribuíram
âos primeiros índios regenerados pelo batismo, receberá
agora as homenagens dos brasileiros do século X l í numa
das suas mais belas metrópoles construídas por quatro
séculos de civilização cristã. A cena transfigurou-se numa
metamorfose deslumbrante: a fé que a inspira é a mesma.
O Congresso realizar-se-á em São Paulo e para lá irão
os representantes das nossas Faculdades em delegação es
pecial; mas a festa e a homenagem é do Brasil e lá, em es
pírito, estaremos todos. Lá estaremos para render a CristoHóstia o preito da nossa adoração; lá estaremos para agra
decer os benefícios que nos vem prodigalizando, com mão
generosa, nestes quatrocentos anos de civilização adolescente
sob a luz do cruzeiro; lá estaremos para implorar-lhe a bên
ção paterna e as graças divinas para nós e os nossos tra
balhos; para as nossas famílias que lutam e sofrem, para
as nossas Faculdades Católicas, a fim de que sejam fiéis à
sua missão de luz e de caridadie; para o nosso Brasil, qúe
deseja conservar-se fiel às promessas de seu batismo cristão;
para tôda a nossa pobre humanidade que sofre ansiosa de
paz e de justiça.
Só o cristianismo nos oferece a beleza desta solidarie
dade, ampla como o universo, sincera como a consciência,
eficaz e profunda comò as realidades divinas.
Eis o significado da nossa adesão ao Congresso Eucarístico de São Paulo. Demo-la de pé e com uma salva dê
palmas expressiva do entusiasmo das nossas almas.
12-8-1942.

ALOCUÇAO
|'Ide agradecimento proferida, nas festas promovidas pelas
Faculdades Católicas e m homenagem ao Reitor, a 11 de
outubro de 1942

Dignos de admiração são sempre os sentimentos no<3?res. E nobre entre as mais nobres é o da generosidade, esta
/grandeza do coração que dá pelo prazer de dar, que abre a
>mão sem medir pelo gôsto de semear a felicidade ao re?dor de si, que nãó se ajusta às exigências Objetivas da ver
dade para dar ouvidos às inspirações de um coração bem
nascido. Foi êste o sentimento que vos inspirou esta mani
festação, êlé que à impregna e. domina tôda. .
Não se trata, pois, para mim de abrir um inquérito ou
debate público para apurar a verdade do que aqui foi dito,
:contestando-a. A vitória seria certamente minha _ e ganha
$sem muito esforço. Prefiro deixar a esta expressão de Vossas
palmas o seu verdadeiro significado é elevar a minha gra
tidão à altura de vossa generosidade.
Recebei, pois, professores e alunos das Faculdades Ca'tólicas a expressão do meu reconhecimento sincero e como
vido . Aos que tiveram a primeira idéia de organizar esta reu,mião de família, aos que a prepararam com a discrição e
.'cumplicidade dos silêncios conjuradores, aos que com a sua
eloqüência, com a melodia de suas vozes, com a dignidade
de sua presença contribuíram para realçar-lhe o brilho e
mais que todos — convém lembrar sempre o justo valor das
coisas — . aos que acompanharam estas manifestações exte-

244 — ALOCUgõES E ARTIGOS__________ ___________________________

riores com o fervor de suas orações, um obrigado saído muito
do fundo d’álma.
Ao corpo docente, que aqui compareceu em corpo gesto,
uma palavra especial ditada pela gratidão e pela justiça.
Das homenagens desta hora, partilham, em justa cota-parte,
todos e cada um dos professores. Se algum bem já se tem
feito, se muito maior se espeta ainda fazer, à sua colaboração
inestimável, à sua solidariedade sincera com a direção, à re
gularidade de cada dia feita de dedicação e espírito de sa
crifício, o devemos.
^
Mais ainda me comoveu esta homenagem por ver nela
uma expressão concreta do ideal que todos desejamos se
realize num centro superior de cultura como o nosso. Uma
universidade católica — não o somos ainda mas lá chegare
mos um dia com a graça de Deus — não é só uma escola para
ás inteligências, é também uma família parà o coração.
A transmissão e aumento de patrimônio científico é,
sem dúvida, uma das nossas finalidades essenciais. Ama
mos a ciência còmo ámámos'a verdade. Invèstigariios a na
tureza e procuramos arrancar-lhe os segredos de suas leis e
de suas harmonias porque o espetáculo da criação visível
é a primeira manifestação das grandezas divinas. Discipli
namos as energias da natureza e pomo-las a serviço da cul
tura e da civilização, porque assim colaboramos com a Pro
vidência nos seus desígnios' de elevação progressiva desta na
tureza humana essencialmente caracterizada pela sêde in
saciável de urna perfeição maior.
Neste trabalho de investigação científica e aplicações1
,
técnicas não queremos que ninguém nos leve a palma; ha
vemos de estar sempre na primeira fila entre os mais en
tusiastas e mais dedicados.
Na tarefa comum, porém, trabalhamos com outro es
pírito. Não somos franco-atiradores que combatem sem
plano e sem vínculos orgânicos. Não somos pensadores ou
investigadores quê se congregam na mesma unidade do es-
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paço, sem afinidades mais profundas que os laços de solida
riedade impostos pelas próprias exigências da colaboração
-ientíf.ica.
; ^
Unimo-nos aqui, professores e alunos, como uma familia.
Fanaília com um pafrimónio comum. Vivemos todos de
pma mesma concepção da vida e de uma mesma disciplina,
íoral. Participamos das mesmas alegrias e das; mesmas
Úristezás. É uma atmosfera espiritual em que respiramos;
odos e que nos aproxima, nos envolve numa solidariedade
"ratema de inteligências e de corações.
Familia ainda com um ideal comum. As finalidades
particulares de cada curso, de cada disciplina, de cada in
vestigador fundem-se tôdas numa finalidade mais- alta, confergem para um só ideal que as domina tôdas pela altura
’ e sua transcendência,. Não cultivamos a ciência só pela
'iência. Não trabalhamos um instrumento pela Utilidade do
instrumento. A perfeição do homem está na realização pereita dos desígnios de Deus, num aumento de amor do Sumo.em nás almas, riüm aumento de amor què aproxima os
-omens-irmãos num sentimento cada vez mais vivo e cons.ciente da comum paternidade divina. Para êste ideal traba
lhamos todos como razão suprema da nossa existência; êle
/jerarquiza todos os valores da nossa vida e encerra o segrêdo
da nossa indestrutível unidade de família. Vivemos todos
desta luz e dêste amor.
Dei ai que veja nèsta manifestação de hoje, acima de
irelações pessoais contingentes e efêmeras, uma expressão
desta vida de família que é uni bem tão nosso,,está,vel e
permanente.
E, fruto destas manifestações espontâneas dé aconteci
mentos tão nobres, seja o confirmarmo-nos no propósito de
estreitarmos com vínculos mais estreitos êstes laços de nosso
parentesco espiritual.
Professores, lembremo-nos sempre de que, além dos co
nhecimentos que transmitimos na regularidade das aulas e
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Ha execução dos programas, somos devedores aos nossos alu
nos do exemplo edificante de uma grandeza moral e de uma
elevação cristã. Não há espetáculo mais belo que o de um
homem de bem na prática sincera e constante do bem.
Alunos, estejam certos de qúe vivem aqui como na sua
própria casa envolvidos numa solicitude de providência familial; exigências de regulamento, necessidades da disci
plina visam sempre o seu bem; è a formação de suas inte-'
ligências e de suas almas, para as lutas da vida e para as
consolações inefáveis de uma vida cristã superior, é o alvo
de todos os nossos esforços e o título unicamente mais am
bicionado de nossas glórias.
E como o grande devedor do dia é o Padre Reitor, por
êle prometo que as provas que lhe dispensastes hoje de vossa
generosidade se lhe converterão nalma em -novos estímulos
a uma dedicação mais completa ao bem de cada um e ao
bem de todos. O sentimento da paternidade é uma graça de
estado no coração do sacerdote que tem cura de almas.
Deus não me faltou com está graça. Quando tenho diante
de mim um aluno da nossa Faculdade, sinto vivo na cons
ciência o quinhão de responsabilidades na grandeza de um
destino e na realização de uma esperança.
Resta que ao dom de Deus não falte a colaboração do
homem. Acrescentastes motivos a motivos, estímulos a es
tímulos para facilitar-me esta tarefa de fidelidade. Sairei
mais confortado nos propósitos de luta contra êste egoísmo
humano que morre um quarto de hora depois de nós, e nos
desejos de uma dedicação sem reservas a esta grande obra
da Universidade Católica, que é a obra de todos nós porque
é um dos maiores dons de Deus e uma das mais fecundas
iniciativas da Igreja para o bem do Brasil.

!?•

ALOCUÇÀO

h *it

itjpronunciada na reunião de dezembro de 1942 às filhas de
fiMaria.do Colégio S. C. de Marie, agradecendo o trabalho da
campanha pró-Universidade Católica
jfr,i

,
\. .
Duas palavras, destós que brotam do fundo da alma, esl^ponfâneas e cristalinas, como a água qúe jorra dâ' fonte: um
^parabém e um obrigado. O parabém é a expressão de um
ídos mais belos sentimentos humanos: a alegria pura de uma
fjalm a que contempla uma ação boa; o obrigado é a resposta
fid o coração sensível ao coração generoso.
|f
Felicito-vos, antes de tudo, pela ação boa que prati
castes. A caridade é á mais bela e a mais nobre das virtudes
-i,;..; cristãs e caridade é querer e fazer bem, irradiando em tôrno
de nós alegria, felicidade e paz. Quanto maior o bem que
£ se faz, mais fina a caridade que o inspira.
Não há miséria humana, não há dor e sofrimento sobre
•j? o qual o amor cristão não tenha vertido o bálsamo de sua
consolação desinteressada.
Infância abandonada, velhice sem amparo, enfermidades
•L de todo o gênero — para todos êstes males que afligem os
corpos a caridade inspirada no amor de Cristo inventou,
fundou é mantém inúmeras instituições que são a glória da
humanidade batizada.
Mas o homem não sofre só no corpo, sofre também e
muito mais no espírito. A ignorância que impede o desen
volvimento normal da inteligência, o êrro que pode desviar
para sempre a grandeza de um destino humano, a deficiên
cia de formação moral que vai amanhã multiplicar os con-
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flitos internos que dilaceram a alma, que inspiram o crime,
que semeiam lágrimas e luto, são misérias humanas muito
mais dolorosàs e até de conseqüências eternas.
A caridade verdadeiramente cristã não as esqueceu. Lá
diz a lição do nosso catecismo que às vêzes esquecemos de
pressa quie as obras de misericórdia não são apenas sete se
não 14, sete corporais e sete espirituais.
Fundar, manter e desénvolver estas grandes instituições
culturais em que se distribuem a mãos largas os bens supe
riores do espírito, é forma muito mais elevada de caridade
cristã, tanto mais elevada, quanto o espíritp sobreleva a ma
téria e os interêsses eternos da alma o bem-estar passageiro
do corpo. .
Mais ainda; A caridade que prodigaliza. os bens do es
pírito, não esquece as exigências e os sofrimentos do corpo,
antes os defende de maneira mais alta e eficaz. É bom, sem
dúvida, abrir reformatórios em que se regeneram os delin
quentes, fundar hospitais onde encontrem acolhimento, ca
rinho e cuidado êstés pobrés destroços que se' salvaram de
tantos naufrágios humanos. Mas não seria caridade muito
mais fina e delicada prevenir o mal que curá-lo? A higiene
e profilaxia salvam o organismo antes que se contamine, á
terapêutica procura debelar uma infecção que já o vai des
truindo . A êste moço, a esta jovem que vai entrando na vida
dai-lhe uma formação superior que o defenda contra os cho->
ques da vida, pondo-lhe nas mãos, com uni diploma profis
sional, a habilidade técnica para ganhar honestamente a sua
vida, manter lar, dar todo o desenvolvimento aos talentos di
vinos que lhe foram confiados, numa existência digna e no
bre, útil à Família, à Pátria, à Igreja. Um jovem assim for
mado não tereis que recolhê-lo amanhã nos reformatórios ou
nos hospitais. A delicadeza de vossa caridade construiu um
grande bem para não ter que separar um grande m al.
À luz destas considerações, como se transfigura a gran
deza da função de uma Universidade Católica! *
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Mas ainda não é tudo. A caridade atinge a sua ex
pressão mais sublime nas irradiações do zêlo conquistador.
■piviruyrum divinissimum. Àqni a função de uma Universidade
/Çâtólica na civilização de um povo é insubstituível: <:
No desenvolvimento de um povo cada geração ten^ diante
Sde si problemas de capitai importância, Os ^ b tità a s ^ d é
padaptação dás várias formas de culturas aos princípios e&ér*
^nos do Evangelho. Veritas Domini Vianet in aeternuiri.
|||;;> O Evangelho eterno de Cristo condiciòná a vida de ama
lieivilizaçãd e a viabilidade humana de uma cultura. Mas em
■|çada fase das transformações culturais, a organização da
|éçonomia, a estrutura da família, o respeito á: dignidade iha||ieriáyel da pessoa humana, as formas particulares dè còlài
^boração entre os poderes políticos e as autoridades espiri•j||tíais, os sistemas de educação põem problemas de unia imgíportância transcendental para a vitalidade cristã dé uma
in a ç ã o .
ffe
Ora o estudo dêstes problemas é uma condição de vida
%ni de morte> E o anibiente normal ein que êles deverão re•|:Ceber a sua solução elevada, serena e profunda é a Univer
sid a d e Católica. Aí o direito, a economia, a sociologia e a
fpedagogia são estúdadas à claridade convergente das gran; des luzes dú Evangelho — da ciência, aí se elaboram as so- luções harmoniosas destas questões -fundamentais que eviJgtam os desequilíbrios Sociais, as experiências fatais em que
|:,po'r vêzes soçobram a tranquilidade e a felicidade dè um

povo. Se a Bélgica conseguiu realizar em tôdas as suas insítituições políticas uma daS formas mais elevadas de civili
zação contemporânea sem desgarrar para extremismós fa
tais, deve-o à sua grande Universidade Católica de Lovaina,
. de cujas aulas saíram legiões e legiões ,de políticòs, pensa
dores, administradores e técnicos que souberam infundir na
^ complexidade dos organismos modernos a vitalidade da seiva
cristã.
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Eis o grande bem que representa para um povo uma
Universidade Católica, esta expressão tão elevada da cari
dade cristã sob tôdas as suas formas. Vós o compreendestes
magnificamente < Vós compreendestes que os recursos economicos condicionam em grande parte a eficiência de um
centro superior de estudos que não pode preencher as suas
altas funções sem edifícios, laboratórios, gabinetes, museus
e bibliotecas, que representam verdadeiras fortunas. Com
preendestes e da esfera das idéias passastes ao terreno dos
fatos. Com uma dedicação é perseverança admirável, metes
tes ombros a tarefa difícil e ingrata de ajudar eficazmente
a Universidade Católica do Brasil. Deus abençoou os vossos
esforços e hoje podeis contemplar sem vaidade mas com sa
tisfação a grandeza do bem que fizestes. Eu vos dou como
vido o meu parabém .
Mas o grande beneficiário desta dedicação incansável foi
a futura Universidade e por ela deve responder quem recebeu
sobre os ombros frágeis õ pêso de tanta responsabilidade.
Não posso contentar-me com admirar e felicitar-vos; cum
pre-me ainda agradecer-vos e agradeço-vos muito do fuhdo
da alma. Agradeço uma por uma a tôdas as filhas de Mária
que no seu zêlo e dedicação incansáveis bateram a inúmeras
portas para recolher donativos. Agradeço muito sensibilizado
às religiosas que se acham em contato com as filhas de
Maria, e ao seu Diretor, que, com perseverança' infatigável,
mantiveram o fogo sagrado durante todo ano.
Com caracteres de oiro os vossos nomes ficarão gravados
no livro de nossa gratidão; com memória fiel serão lembra
das em tôdas as orações, em tôdas as missas que se cele
bram e se hão de celebrar sempre mais numerosas pelos
nossos benfeitores. Na sua generosidade infinita, Deus, que
não deixa sem recompensa um copo de água dado por seu
amor, vos há de retribuir magnanimamente tôdas as delica
dezas da vossa caridade.

____________ ______________
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Como testemunho visível da nossa gratidão, mandarvos-emos em breve um diploma de benemerência, que con
servareis nos vossos arquivos, testemunha do nosso reconhe
cimento e nobre exemplo às que, mais tarde, tiverem,, como
vós, a ventura de pertencer a esta congregação. ,
Como testemunho ainda dos nossos sentimentos reco
nhecidos, ofereço-vos desde -já uma bôlsa perpétua nas Fa
culdades Católicas. A começar do ano próximo de 1943, po
dereis manter sempre na Faculdade uma aluna que vós es
colherdes, como melhor vos aprouver. Tereis assim a con
solação de estar dando continuamente a uma jovem a
melhor preparação intelectual e moral para as responsabili
dades de uma vida digna é elevada. São bênçãos que de Deus
e dos homéns atraireis continuamente sôbre vós.
Estão'ditas as duas palavras que vos prometi e que me
brotaram da alma espontâneas e cristalinas como o manan
cial dá água viva, Aceitai, como me vieram, as minhas fe
licitações e os meus agradecipientos.

PALAVRAS DIRIGIDAS AOS ALUNOS DO SEMINÁRIO
ERÁNCISCO SUÂREZ, Í>A FAÚDLDADÉ CATÓLICA
!;:í>jÉ:^:GÍRÈiTO" ■

É com o mais vivo íntérésse e com a mais íntima e sin
cera satisfaçãp que Venho acompanhando desde ós seus pri
meiros movimentos o nosso querido Seminário . Francisco
Suárez. Satisfação epie sé tornou mais viva ao percorrer as'
respostas que destes ao questionário que vos foi distribuído
pelo Prof; Sbrozek - Li-as tôdas com atenção, interêsse e ca
rinho e por elas vi que • compreendestes perfeitamente as
altas finalidades da instituição e estais apostados decidida
mente á çolhêr todos os frutos que :ela promete,
Um seminário como êste vem antes de tudo preencher
as lacunas do nosso curso secundário, que todos experimen
tamos, mas tão pouco fazemos para remediá-las.
Um curso superior sólido descansa sôbre uma formação
geral ampla, segura, bem assimilada. Formação que abrange
ura patrimônio de conhecimentos gerais indispensável e um
amadurecimento de inteligência que lhe permita defron
tar-se com os problemas mais elevados do ensino univer
sitário.
Ora, por um motivò oU por outro, o nosso curso secun
dário apresenta ainda deficiências essenciais, A maior parte
dos nossos alunos hão sabe redigir Uma dissertação cientí
fica, não digo com ordem e concatenação lógica de idéias
mas nem sequer com mediana gramática. As línguas, ins
trumento de trabalho indispensável, vêm mal sabidas. O
latim, sem o qual é impossível o acesso à quase totalidade
das fontes do pensamento e da cultura ocidental, é de todo

§ r.
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|S;' ignorado... Na Buropa... redação latina. -Recepção recente
||> do 1.0 Ministro da Tchecoslováquia na Universidade de
O xford .

Sentis estas lacunas: o Seminário virá preenchê-las.
mi:'Ao lado desta função eventual e, esperamos, trapsitória;
P .o Seminário desempenhará, outra, estável, .pernranente e ide
grandes frutos — o aperfeiç<^7Mrão da, vossa cúltiirá jtítí|y’ dica. Não é possível, num curso regular, em que a marcha
f e d o professor é ritmada pela cadência de um programa inetexorável, descer em profundidade. Cumpre percorrer o campo
' inteiro de uma disciplina Jurídica;. não sobeja p tempo para
f : analisar-lhe minuciosamente os diferentes aspectos. A pro?>; >fundidàde das águas está na razão inversa da suay pròfundip dadè. Uni lençol de águá que espráia á massa líquida por
.amplas superfícies não oferece a profundidade dos grandes
caudais que encerram as suas águas na disciplina dos leitos
^ profundos.
-ife
-v;: ■’
p
fe v
Ora, uma formação jurídica, adquirida 'rapidamente por
Ifôum processo de memorizàção precipitada, sera sempre pre||;Çària, ineficiente riá prática profissional e incapaz de dar à
|:. inteligência a satisfação das sínteses harmoniosas e coerentes.
Õ direito não é um ramo isolado do saber . .. as normas que
■^friegem a nossa atividade social, que limitam as nossas liber|; dades, que condicionam a paz e a prosperidade pública não
podem reduzir-se a simples fórmulas do Código que se apreni|dem de cor e se aplicam na jurisprudência dos casos. Entendem: necessàriamente com o homem, com a sua natureza
||'e os seus destinos, com a nobreza de sua dignidade e a finali
dade de sua própria razão de ser. Enquadram-se naturalp f mente numa visão compreensiva do homem da sociedade, do
“ jCJniverso. E aí tendes o direito essencial e inelutàvelmente
||y relacionado com uma concepção filosófica da realidade. Impossível romper êstes vínculos essenciais e indestrutíveis. ..
||
Sem êles, não há jurista verdadeiro... haverá causídicos
lll; esmiuçadores superficiais de textos, incapazes de elevar-sè ao
w
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espírito que os inspirou, à alma que lhes dá vida, aos prin
cípios que constituem a razão de s e r...
Mais. O jurista, consciente de sua missão, não é só o
intérpréte do jus constitutum. . . é também o artífice do jus
com tituendum . Não aplica só o passado... prepara o fu
tu ro ... Evolução da sociedade, novas exigências... Necessi
dade de readaptação... Como fazer êste trabalho... sem. ó
conhecimento das finalidades do direito, das. exigências im
prescritíveis da natureza humana...
Eis a segunda função do Seminário: aprofundar o es
tudo das questões jurídicas, articular o direito com os ou
tros grandes ramos do saber humano, habilitar-vos a prestar
mais tarde ao Brasil os serviços mais relevantes...
■>
Mas ainda não se acham encerradas as suas vantagens.
Aumento quantitativo do saber: preenchendo lacunas... ca
vando profundidades...
Mas não é só assim que se enriquece a nossa inteligên
cia, instrução — m obília... é preciso educá-la, isto é, desen
volver-lhe a fôrça, a capacidade de trabalho útil.
Uma boa memória apetrecha-lhe a alma de conhecimen
tos úteis; mas só uma ginástica dá inteligência dá-lhes vigor
e habilita... mister, sôbre todos nobre, de pensar. É pre
ciso aprender a pensar .
Que é pensar?. . . Não é repetir conhecimentos hauridos
em leituras corridas ou ouvidas em aula ou conferências.
Nestes casos a atitude da inteligência é mais passiva, que
ativa...
Pensar é trabalho pessoal. É o esforço da inteligência
em face da realidade, para exprimi-la tôda fielmente. Sàbe
pensar quem, diante de um problema, é capaz de pô-lo em
equação, analisar-lhe os diferentes aspectos, examinar as di
ferentes soluções que comporta, discernir com critério o
número e o pêso dos argumentos que militam em favor de
cada uma delas, responder às dificuldades emergentes, afer-
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por fim a verdade em tôda a pureza de sua integridade,
todo o esplendor de sua beleza.
E eis outra vantagem incomensurável do vosso Seminá|po: obrigar-vos ao esforço pessoal da inteligência, dar-vos a
ftiécnica do trabalho científico, familiarizando-vos com as
|fÒntes, com o contato imediato com os grandes autores, ha“Mitóando-vos a não citar um autor sem o haver lido, a nãp
sf^fiticar uma doutrina sem a haver compreendido, a hão abraIgàr uma opinião sem lhe haver pesado os argumentos e di
ficuldades, numa palavra, a formar em vós êstes hábitos de
fexatidão, de rigor, de fidelidade, de amor intransigente à yer||adè que constituem a probidade científica, a dignidade do
Homem que sabe.
E assim, partindo das vantagens intelectuais que vos
«assegura êste trabalho.. . chegamos naturalmente às van||agens de ordem moral, não menos apreciáveis. Assim é.
|||á uma solidariedade profunda entre a vida da inteligência
^ á da vontade. Ninguém pode ser um homem de estudos
fsem possuir nobres qualidades de caráter, como por sua véz
ía vida científica cultiva e desenvolve o caráter dando-lhes um
fsém número de hábitos salutares.
'
. . . .
“ Hábitos de pontualidade e regularidade na exatidão dos
íregulamentos dos horários.
■ 1

.

Hábitos, de constância e perseverança sem as quais nada
í&è fáz de perfeito.
^
Hábitos de atenção, de reflexão, de recolhimento.
Hábitos de vida superior e de elevação nas idéias,
f
[Hábitos de distinção nos pensamentos, nas maneiras,
ijncompatíveis com a trivialidade da linguagem].
$•'
Hábitos de julgar os homens e os acontecimentos à lü2
K,d°s princípios, de examinar um problema sob todos os seus
^aspectos, de não aceitar levianamente idéias nem opiniões
^álheias.” (R eboulet, Le trav. int., 219.)
§
Bem vêdes ó patrimônio precioso que na vida de um
« homem representa êste cabedal de preciosas qualidades mo
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rais; Mas é mister adquiri-las à viva fôrça de luta: sem tiroeínio lá não chegaremos. . . ótimo tirocínio.. .
Espero ainda que ò Seminário vos assegure ainda uma
vantagem conereta. A nossa lei de ensino não prevê êste es
forço voluntário para dar-lhe a devida recompensa.
A nossa Faculdade, porém, ao lado do vosso diploma
com efeitos legais para o exercício da profissão, vos dará
também um outro documento — atestado, certificado, di
ploma, como lhe quiserdes chamar, testemunho autentico
de uma formação jurídica mais aprimorada e profunda.
Éste documento
pode bem. ser que chegue com o tempo
a ter valor legal; terá certamente valor real proporcionado
à eficiência dos estudos feitos. Se os seus primeiros porta
dores se apresentarem na vida com uma preparação inte
lectual que se não encontra habitualmente nos que ostentam
seus anéis dê rubi; sàídos das nossas faculdades, será êle em
breve um passaporte para os cargps das altas responsabili
dades jurídicaã mais eficiente que bs pergaminhos carimba
dos pelas nossas repartições públicas. Diplomas valorizados
por uma ciência re a l...
.
. Eis as belas perspectivas que se projetam no horizonte
das nossas esperanças. Serão amanhã realidade? Está nas
vossas mãos.
Com a dedicação dos vossos professores podeis contar en
quanto êles poderem contar com a fidelidade da vossa cons
tância. O Prpf. Z brozek. ..
. ,
Sêde constantes, meus caros jovens. Sem perseverança
nada fareis de grande ou de útil na vida. Habituai-vos a tra
balhar um dia, dois dias, meses e anos na mesma tarefa. O
tempo é um elemento indispensável de perfeição. Êlè destrói
tudo o que se tenta construir sem a sua colaboração.
Resposta do Reitor de Universidade. . . (R eboulet, págs.
190-191.)
G iakdini — violinista — 12 horas por dia — em 20 anos.
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Chateaubriand — quatro anos a rever um episódio de
Atala.
Heredia — trabalhava nos seus sonetos com uma per*
severança incansável.
Tempo e continuidade do esforço no tempo (L ittré -Rèboulet, pág. 187) — Rui Barbosa. . .
í
Nas nossas mãos, pois, está o realizardes tôda a beleza
destas esperanças e fazer que o “Seminário” não minta às
promessas dos‘seus programas e às exigências de seu nome
í— viveiro, sementeira fecunda de homens e de idéias.
Bem escolhestes o vosso padroeiro.
16-6-1943.

ALOCUÇÃO
aos estudantes pernamtytcanos recebidos nas Faculdades
Católicas, a 2 de julho de 1943

As Faculdades Católicas abrem jubilosas os seus braços
para acolhermos num amplèxõ de fraternidade sincera.
Vindes de longe, dêste nòrte glorioso donde arrancóu a
marcha gloriosa da nossa civilização; dêste norte em que se
inspiraram tantos movimentos vitoriosos de libertação; dêste
norte que timbra em pôr a energia de sua bravura a serviço
da fidelidade às nossas mais caras tradições brasileiras.
Viestes de longe è de lá nos trouxestes a edificação de'
vosso exemplo . . . de disciplina — coesa . . . de moderação
equilibrada. . . de firmeza de atitudes.
Viestes de tão longe, mas já vòs sentimos muito, pérto
de nós, envolvidos nesta atmosfera de convivência fraterna.
É que entre vós e os qúe labutamos aqui nas Faculdades Ca
tólicas sãò muitos e estreitos os vínculos de afinidades.
Estudantes uns e outros, irmana-nos esta comunhão de
vida afeita aos livros a desenrolar-se, alegre e ruidosa, entre
as peripécias da vida escol ar eriçada de exames e provas e
as esperanças da conquista dè um diploma, que nos abrirá
as portas das posições de altas responsabilidades.
Brasileiros, uns e outros, lá, filhos quase todos do Norte,
aqui providencialmente reunidos, de tôdas as províncias, sen
timos, todos, talvez de modo vago e menos preciso, a respon
sabilidade imensa que vai pesando sôbre o nosso Brasil, nos
grandiosos destinos históricos que lhe vai rasgando a Provi
dência na reconstrução do mundo de amanhã. Somos hoje
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a maior nação latina do mundo. Por motivos que não é
dêste momento analisar, as duas grandes representantes da
raça latina no Velho Continente falharam momèntâneamente à grandeza de sua vocação histórica; e no amanhã
imediato em que se decidirão as grandes linhas .estruturais
da nova ordem, não poderão falar com voz alta que se im
punha à audiência. O anglo-saxônico terá o primado da
jorientação. Mas não será uma lacuna fatal, na reconstrução
do mundo, a ausência da latinidade. O equilíbrio, a clareza,
a inteligência lúcida, o senso da moderação e o equilíbrio, a
.convicção de grandes princípios e a coesão na dedução de
tsuas consequências-, a aliança íntima dasrelegâncias dèsin:;ieressadas do belo coih as exigências técnicas; do útil
todo
êste pátrimônio de qualidades preciosas que constituem a flor
do espírito latino pqderãQ faltar sem desequilibrar o futuro.
E que outra nação poderá desempenhar-sè dás responsabi
lidades desta herança dê honra fora do Brasil? Brasileiros e
sobretudo •brasileiros jovens, sentimos melhor èsta vocação
comum e, neste destino solidário, a' alma de uma cultura e
mais um vínculo de fraternidade.
>
Católicos uns e outros, irmana-nos ainda a luz da mesma
,íé e o fulgor das mesmas esperanças. Vejo com! prãzer na
lapela de muitos dentre vós os distintivos de católicos ativos
,,e militantes, porque católicos, pelas profundezas mesmas do
nosso passado, somos todos quantos nascemos neste Brasil
latino, logo aò nascêr para a civilização. Se a latinidade tem
. urna grande missão... maior é a do cristianismo na recons-trução da humanidade. Paz, dignidade da pessoa humana,
solidariedade entre indivíduos e nações, reconstrução social
em base de maior justiça e de maior caridade — todos êstes
que tremulam como ideais no horizonte das nossas esperan
ças •— não passaram de palavras vazias, fórmulas ineficazes
e sedutoras, sem as verdades sólidas e vividas do espiritualismo cristão de que a Igreja é guarda autêntica e eficiente.
Vínculos êstes que nos irmanam e explicam esta atmosfera
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amiga que para logo a todos nos envolveu. Nós vos agrade
cemos êstes minutos alegreis e felizes que a vossa juventude
veio trazer à nossa.
E aos agradecimentos queremos associar um voto: o de
conservardes sempre esta mocidade. E é possível conservá-la
aempre contra a pressão irresistível do témpo? Sim e não.
A juventude é este estado de alma — de beleza, integridade,
plenitude — de um ser que se acha próximo ao seu prin
cípio'. Por isto a juventude do corpo não a podemos con
servar. Na cadência de sua marcha inexorável, o tempo au
menta. .; o intervalo entre nós e a nossa origem. Mas o es
pírito vem de Deus e pela sua elevação cada vez mais pura
pode estreitar mais e mais a união rej uvenescedora com o
seu Eterno Princípio. Alma de santo, alma sempre jovem.
Conservemos ao menos esta juventude que não é feita de
beleza de formas, de elegância de atitudes, de esbeltezas de
porte, mas de nobreza imarcessível de sentimentos, de gene
rosidade que não se esgota, de dedicação que não se cansa,
de perseverança que não conhece o desalento das decepções,
de consagração ininterrupta a um grande ideal que ilumina
com sua luz' indefectível tôda a grandeza de uma vida.
Eis a juventude perene que a todos vos desejo. Jovens
assim sêde-o sempre. Será o segrêdo da vossa felicidade.
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ALOCUÇAO À AÇAO CATÓLICA DAS FACULDADES

0 segundo período do ano letivo deve marcar um renas
cim e n to de vida escolar — e um rejuvenescimento de fervor
||;da Ação Católica.
Renascimento — provas — resultados — balanço —
|;perspectivas...
Rejuvenescimento — retiro espiritual*— propósitos.;.
| sua eficiência.; Quais os nossos deveres?
Como todo organismo vivo, a Ação Católica deve confef íservar-se e expandir-se, assegurar a própria existência e ir|; radiar a sua influência conquistadora.
1 — Cónservar-se— mantendo os próprios elementos e
^assimilando novos; É um escol — mas escol não significa
necessàriamente número reduzido, mas escolhido — quando
| ,0 ambiente já é elevado — os escolhidos podem ser muitos.
S Vantagem da qualidade — multiplicada pela quantidade.
. •

v .:

I

Para obter êste fim manter diante dos olhos a grandeza
do ideal da A. ç .
Que nos dá a nós jovens a Ação Católica?
Um ideal superior de vida.
Há em cada vida humana dois tipos de ideal.
|
a) um acessório, acidental, contingente, cuja realização
|; não depende integralmente de nós — profissão, família, den|E tro dêste ou daquele quadro da vida; o papel que nos caberá
I no cenário da vida. Importante a formação dêste ideal; pru<í; dente a sua escolha e a disposição dos meios para realizá-lo.
r Não lhe dar, porém, uma importância essencial. Se o não
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realizarmos — amargura; se o realizarmos, decepção do vazio
—■não nos encherá a sêde de felicidade. Para uma flor é se
cundário que viceje na liberdade nos bosques, no Cuidado
dos jardins, na sala do palácio, mas é essencial que seja
flo r ... que, realize a beleza da sua espécie — pétalas co
brindo a pürpura... Assim também para o homeni e o
cristão há:
5) um ideal essencial ^— a sua realização coma homem
— o que Dèus quis êle fôsse quando o criou — a plenitude
de sua perfeição m o ra l— como homem — como çristão..-.
Só êste é qm bem nosso; só êste nos acompanhará sempre —
infrustráveí por èsfôrço dos homens, pacificador; . .
Ora, a vocação à A.C. não só nós permite realizar êste
ideai más elevá-lo... A Igreja nos chama ao aposioiado.
Condições modernas da A.C. em que foi organizada.
Glória do Apostolado — Apostoli Ecclesiarum, gloria
Christi. S ão P aulo aos Corintos.
Título de glória do apostolado — Cooperador de Cristo.
Para transmitir a vida natural, Deus apelou para a
cooperação do homem. Lei da fecundidade. Crescei... e
fundou uma grande instituição: o matrimônio,
Para transmitir a vida sobrenatural - - ut vitám habeant — Jesus quis associar o homem
e fundou outra
instituição — o apostolado.
Transmissor da luz — vos estis lux mundi — como o
precursor ad dandam scientiam salütis — eis qui in tenebris
et umbra m oriis. ..
Quantos ignoram esta scientia salutis. . . M i trovai per
una selva osçura che la driita via era sm arrita...
Semeador de verdades que têm ressonâncias eternas.. .
Que glória! Que nobreza de vidá! Que consolação!. . .
‘ Porque não acudi ao chamado da Igreja?
Será que não temos fé e perdemos êste senso cristão que
nos faz julgar as coisas pelo seu justo valor?
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Muitas vêzes o temor de pequeninos sacrifícios — mêdo
de assumir compromissos — horror à norma.
Por pequeninos sacrifícios não malbaratemos tesoiro tão
grande. Não tenhamos horror à norma — parece oporrse à
liberdade e é condição de sua eficácia realizadora;.
“ A atividade humana; para ser alegre, beia, construtiva
impõe rigor a si mesma.” (O rtegat , 293.)
Regras e limites — No jogo — nas criações: de arte, ria
aquisição da ciência — na vida social (ver O rtegat — trecho
de Crestertori, 293).
Finalidade imperiosa — prescrevendo escolha de adap
tação de meios.
- Vida sem regra — sem disciplina — vida diletante —
vida fútil — vida estéril —: vida triste — não há alegria du
radoura senão na atividade criadora do bem.
Convencei-vos a transmitir a outrem as vossas com
vicçoes.
I I — ‘ Expandir-se — irradiar infuência. Ilusão de con
verter a humanidade
não a atingimos diretamente.mas
só indiretamente através daqueles com quem estamos em
contato direto — família
escola — profissão
relações
.sociais. Daí o lema do apostolado da Ação Católica — ação
no ambiente — conquista do semelhante pelo semelhante:
Que é o ambiente?
1.
°) Lugar onde se vive. Família, escola, profissão,
amigos..,. fazer bem às alunas com que estamos em contato;
2.
°) pessoas corii que temos em comum os mesmos de
vereis de estado.
Apostolado sempre existente na Igreja — Vocação de
Natanael por meio de Felipe.
Fiéis tessalonicenses (Tess. I, 6-8). (Cfr. Assist. Eccles.
V III, 24). Ação Católica na Universidade.
Criando o espirito católico dos estudantes,
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a) pelo combate sem respeito humano a tudo o que é
menos conforme com o espírito cristão:
nas atitudes — nas conversas — nos critérios de julga
mento — evitando intrigas — corrilhos — cismas;
b) pela criação positiva de urna atmosfera de alegria sã,
de pureza, de colaboração — com as autoridades — com os
colegas.

ALOCUÇÀO
^proferida, no Palácio do Catete, a 15 de setembro de 1943, em
feAgradecimento ao Presidente Getúlio Vargas pela doação do
'
terreno
M
|Í3xmo. Sr. Presidente,
W.:

. . . .
Êí
Aqui estãp, em coroa, em torno da pessoa de V. Ex.a as
PFaculdades Católicas representadas pela quase totalidade de
pleus professores e por delegações numerosas de seus alunos.
Aqui viemos, Sr. Presidente, cumprir jubilosos um dever
íd e gratidão. Há apenas dois meses V. Ex.a assinou um de||fereto-lei quç transferia à futura Universidade Católica do
lÍBrasil o domínio útil de uma área considerável nas proximifdades da Esplanada do Castelo. Destinava-se a magnífica
?! doação a auxiliar a instituição nascente na realização de suas
lláltas finalidades culturais.
São altas, de fato, Sr. Presidente, as suas finalidades e
Çfirmes as nossas esperanças de realizá-las.
Umã Universidade representa, na vida de um povo, um
|çometimento de grande porte e de incalculáveis repercussões,
i; Êstes centros de irradiação cultural são como refletores gran-'
S diosos que captam os raios dispersos da cultura de uma na| cionalidade para condensá-los por uma convergência inten|| sificadora e assim concentrados num esplêndido foco darde|; já-los depois em feixes poderosos que iluminam, as sendas do
porvir e do progresso .
|
No Brasil, uma universidade católica, pelas contingên| cias felizes da nossa evolução histórica, processada, tôda ela,

....
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sob ò símbolo da Cruz, acha-se por singular vocação predes
tinada a enfeixar harmoniosamente tôdas as tradições da
nossa vida espiritual. Falando ao Episcopado Brasileiro aqui
reunido em 1939, V. E!x.a já o sintetizou com singular feli
cidade: “ No Brasil-Colônia, no Brasil Império, no Brasil
República, o lugar da Igreja Catõlica está marcado em des
taque, comO: fator preponderante na formação espiritual da
raça, e as suas doutrinas e ensinamentos constituem as bases
dá organização da família e da sociedade'’ (A nova 'política
ao Brasil, t. 6, pág. 275)
A esta? palavras, que resumem
todo o nosso passado, praz-mé associar outrás, também de
V. Ex.a, proferidas em saudação ao Cardeal P acelli , e que
projetam as suas luzes sôbre p futuro: “Desta ação impres
cindível [da Igréja] continua sempre o Brasil a esperar o
concurso inestimável para a construção de seu porvir. É
sôbre a sólida formação cristã das consciências, é sôbre a
conservação e. defesa dos mais altos valores espirituais de um
povo que repousam as garantias mais seguras de sua estru
tura social e as esperanças mais fundadas da grandeza, es
tabilidade e desenvolvimento das suas instituições” . (4’ nova
política, t. 3, pág. 306).
Estas palavras, Sr. Presidente, .que, proferidas, umas em
1934, outras em 1939, exprimem um dos rumos constantes do
govêrno de V. Ex.a, explicam o gesto esplêndido de 1943 em
favor da Universidade Católica.
Com o largo descortino de estadista, viu V. Ex.a a im
portância singular que, na evolução e difusão da cultura
brasiièirá e na conservação dos nossos mais altos valores,
podería desempenhar um centro superior de ensino, de pes
quisa científica, de formação das classes dirigentes, inspirado
nas tradições mais puras da nacionalidade, ligado às raízes
mais profundas desta espiritualidade cristã que plasmou o
Brasil e influi vigor ao cerne incorruptível da sua vitalidade.
E V. Ex.a, Sr. Presidente, está ainda convencido de que
não é só o homem de govêrno aquêle que dota o Estado do
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aparelhamento complexo exigido pelo desempenho de sua
alta missão, que estrutura, multiplica,, disciplina os seus dife
rentes órgãos para o exercício das funções Cada vez mais
numerosas e variadas da vida social nas diferentes: fases de
seu dinamismo evolutivo; é-o também, é-o, de modo superior
e altamente compreensivo, aquêle que acorda, estimula, am
para as iniciativas particulares, que coordena os esforços li
vres, individuais ou associados, na realização do-bem cbmum
de que resulta a prosperidade geral da nação. Onde os pode
res públicos entendem assini a grandeza de sua'missão .social
e suscitam e amparam a originalidade variada dos livrés em?
preendimentos, estabelece-se esta colaboração harmoniosa de
tôdas as energias, esta convergência fecunda de todos os es
forços para a realização dó ideal comum. Enriquece-se assim
o patrimônio de valores culturais, criados pela fôrça organi
If
zada dos poderes públicos e pela capacidade realizadora das
atividades particulares. Constitui-se assim um ambiente de
riqueza material e espiritual, em que a dignidade de .cada
pessoa encontra; numa atmosfera de harmonia, de liberdade
e de paz, a abundância dos bens indispensáveis à plena expan
são de suas virtualidades humanas. Realiza-se assim o ideal
das sociedades bem organizadas.
• Nós agradecemos, Sr. Presidente, o descortino, a com
preensão larga, com que W Ex.^ acolheu desde ó seu nascer
a iniciativa da Igreja de organizar, aqui no Brasil, como em
outras nações, uma universidade em qüe se transmitissem,
ria mais harmoniosa aliança, as lições da ciência mais apri
morada e os ensinamentos salvadores do Evangelho.
O gesto de V. Ex.a ecoou por esta imensa Terra de Santa
Cruz como um gesto abençoado nos corações de todos os bra
sileiros bem nascidos, despertou ressonâncias profundas da
mais sincera simpatia.
Para os que, professôres e alunos, trabalhamos há quase
três anos nessa tarefa de altas responsabilidades, êle constitui
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um grande confôrto e será sempre uma fonte de energias,
de novos estímulos e de dedicações inesgotáveis.
Sentimo-nos penhorados, e hão podemos nem queremos
ficar abaixo das esperanças do Brasil e da confiança que
V. Ex.a em nós tão genqrosamente depositou .
Queira, pois, Dr. Getúlio Vargas, aceitar coiq á homena
gem íntima e leal do nosso conhecimento imorredoiro, a ex
pressão do nosso propósito inabalável de envidarmos todos os
esforços para bem servirmos à dignidade das duas grandes
causas solidárias a que nos dedicamos: a de Deus e a da
pátria.

ALOCUÇAO
de agradecimento na festa do Reitor das Faculdades
Católicas, a 11 de outubxó de 1943
A festa do Reitor é a festa da família universitária.
O ritmo cotidiano da nossa atividade marcha com ã regm
.Iaridade de um mecanismo bem montado. A repetição
diária das aulas, o cicio hebdomadário da ordem das disci
plinas, a periodicidade das provas semestrais sucedem-se com
a pontualidade dos cronômetros. Dir-seda um automatismo
que obedece à insensibilidade fria da mecânica.
De repente, interrompe-se a monotonia da vida coti
diana e os corações em festa abrem-se numa manifestação
espontânea 'da riqueza de seus sentimentos. Professores e
alunos sentimo-nos todos membros de uma mesma família,
vinculados por afetos puros, fortes e elevados. No organismo
da atividade universitária, comunicando-lhe vida e Vigor, cir
cula uma seiva rica de sentimentos nobres. No grande corpo,
palpita uma grande alma.
|
Assim é e assim deve ser. Não nós reunimos aqui ao
i| acaso das circunstâncias. Não nos cruzamos nestes corre| dores e pátios cpmo transeuntes desconhecidos, dispersos
| interiormente pelas suas preocupações individuais. A sabe?:■ doria que aqui buscamos não é a que se vende a retalho, no
balcão, a compradores que se sucedem anônimos e incoe; rentes.
Aqui, como alma comum de tôdaS as nossas atividades
; docentes e discentes, há um ideal de vida que a todos nos
i orienta com o esplendor sereno de sua luz e a que todos
f servimos com o devotamento incondicionado do nosso amor.
Ora, onde esplende um ideal aí se processa numa organização
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inteira da vida. De sua essência o ideal — quando digno
dêste nome — é totalitário. Absorve tôdas as energias e as
lança, ardentes e disciplinadas, à conquista do grande bem
entrevisto. Quero dizer que, consagrada por natureza e
por finalidade confessada a um grande ideal, uma Univer
sidade católica é uma atmosfera de formação integral da
personalidade humana.
Mas uma instituição em que se jogam os destinos da
pessoa não pode subsistir nem desempenhar-se de suas altas
responsâbilidades' se não a vivifica e anima o sôpro divino
da caridade. Pérmuta de coisas, basta a justiça para re^
gulá-la com acerto; déstirios de almas, por êles só a caridade
pode velar vitoriosaménte.
E a caridade cristã, graças a Deus, vive entre nós e
vivifica quanto fazemos.
No nosso meio não há espírito
mercenário nem disciplina de fôrça. A solicitude e pontua
lidade de professôres, a colaboração inteligente de alunos,
; a confiança que, de um a outrò extremo, embebe tôdas as
nossas relações, são expressões várias dêste desejo profundo
que brota de corações nobres a serviço de inteligências es
colhidas.
Foram êstes sentimentos que quisestes manifestar nesta
festa de família. Do Reitor dissestes coisas generosas que,
sem convencer a consc iência, penhoram a gratidão. Ofere
cestes-lhe um mimo que, se o sensibilizou pelo acêrto crite
rioso da escolha, mais o comoveu como símbolo de nobreza
d’alm a.
Deixai que, em retribuição de tudo, manifeste também
eu a espontaneidade dos meus sentimentos, esta gratidão
sincera e profunda quê me vai n’alma e que, se hoje folga
de afirmar-se em expressão pública, é, porém, de todos os
dias, silenciosa e ativa, unindo-se a vós, professôres e alunos,
num intercâmbio de sentimentos delicados, numa colabo
ração leal de esforços, num desejo incoercível de ver sempre
mais e sempre melhor. Não obstante as inevitáveis defi-
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Ipciências de tudo o que é humano, o ambiente que aqui se
respira é sadio e elevado, ambiente de trabalho e de virtude,
|;de respeito e de dedicação, de disciplina, de ordem, de soli|| dariedade. Êste ambiente, vós o criastes, vós o conservais.
p È ú vó-lo agradeço do fundo d’alma, Mas é grande a família
^universitária; não habita só no recinto dos nossos trabalhos fe escolares nem se restringe a ehsinantes e ensinados. ‘ Au% sentes da faina cotidiana dos nossos exercícios escoiarés, irias
^presentes em espírito à continuidade dos nossos esforços há
gu m a plêiade de almas generosas que nos acompanham* nos
| compreendem e rios querem bem . Com a generosidade de
fcseüs donativos, com a solicitude do seu. intefêsse, com o :
|; éstímuló. de seus conselhos, de sua aprovação, de sua crítica
^•construtiva auxiliam-nos imensarnente e agregamrse, de di%reito, à nossa grande família. São almas de escol que comIpreeriderarn a grandeza de uma universidade católica e estão
.< decididas a colaborar generosamente para que o que já foi ,
I começado cresça, prospere e "sé desenvolva até realizar o
|l ideal por que todos suspirámos; A êstç círculo de aniigos
f i da Universidade, muitos dos quais vejo aqui presentes, apre| sento os meus mais sinceros agradecimentos;
i

I

|;
De modo muito particular agradeço a D. Aquino, que,
|• com a sua inspiração de poeta, já nos deu o hino da Univerffsidade e hoje quis abrilhantar esta cerimônia com esplendor das vestiduras episcopais.
f||
Dastes momentos de convivência feliz, na expansão
| espontânea de sentimentos consoladores, fique como resultado duradoiro o desejo, cada vez mais profundo e eficiente,
|! de - trabalharmos todos unidos, com a consciência cada vez
£•••mais viva, de colaborarmos riuma obra que reveste para as
| nossas almas cristãs a dignidade superior de úm aposto| lado. Contribuímos assim comò pequeninas causas seguridas que passam rapidamente no tempo para a realização'
| grandiosa dos desígnios do Amor Infinito na salvação da
I humanidade.

Or a ç ã o d e p a r a n in f o
da 'primeira turma de bacharéis da Faculdade Católica de
Filosofia, em 30 de dezembro de 1943

Na solenidade festiva que ora aqui nos congrega, palpita
a aiegria da conquista de uma meta longamente almejada e
plange antecipadamente a saudade de uma. despedida.
Primícias da Faculdade Católica de Filosofia, aqui viestes,
há três anos, entre os entusiasmos da primeira hora, trazer
à nova instituição que se inaugurava a exuberância radiosa
de vossa juventude, a afirmação efetiva da vossa confiança
no seu futuro, a simpatia animadora de vossa solidariedade
nos seus destinos.
Nas vossas almas brincava sedutora a esperança de ser-*'
des um dia os portadores de seus primeiros diplomas. Passa
ram-se rápidos os dias, os meses e os anos. Completastes
vitóriosamente o curso.
lE aqui estais prestes a receber no título oficial de vosso
saber o prêmio de prolongados e incansáveis esforços. É justa
a alegria do peregrino que, vencidas a fadiga e a poeira das
estradas, atinge o têrmo suspirado de seu longo Caminhar;
é legítimo o regozijo do arquiteto que contempla a cúpula
derradeira a rematár a beleza do edifício de seus sonhos.
Esta é a alegria profunda dêste momento: alegria da vitória,
da conquista, da coroa.
Mas aos sorrisos de quem triunfa se mescla a nostalgia
de quem se despede. Durante três anos a fio freqüentastes
êste ambiente acolhedor que, insensivelmente, se vos foi
transformando num prolongamento do lar. Aqui ultimastes
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a v.ossa educação, aprimorando a inteligência, e temperando
o caráter. Em cada colega, encontrastes uma amizade leal
e sincera, destas que só se travam nos primeiros anos da. vida
e multiplicam, pela existência afora, as consolações da con
vivência fraternà. Em cada mestre, tivestes um guia expe
riente, e dedicado, colaborador zeloso de vossos pais na última
demão que vos preparasse para as grandes responsabilidades
do futuro. Três anos dos mais importantes e decisivos da
vossa juventude •— alargamento de horizontes, intelectuais,
primeiras experiências de uma liberdade que desponta, com
o atrativo de suas seduções, emoções vivas de festas e folgue
dos juvenis — ligam para sempre, e com, vínculos indissolú
veis, uma das quadras mais belas da vossa vida à vida mesma
da nossa Faculdade.
Não nos separamos tão asinha de onde tão intensamente
vivemos sem que nos aperte o coração com a doce agrura de
um adeus.
A almas assim, entre alegres c saudosas, que direi neste
momento? Quisera intensificar-vos a àlegria e transformarvos a saudade num estímulo perene para o bem. Que conti
nuasse, pelos anos adiante, a missão que desejamos houvesse
sempre sido a nossa: levar as almas para o alto.
. Para isto bastará que vos convide, por alguns momentos,
a atentar no brasão que levais impresso no vosso diploma, a
fim de imprimirdes nos vossos corações a profundidade de seu
simbolismo. •
No primeiro plano vêdes um livro, expressão óbvia da
ciência, símbolo consagrado de úma instituição cultural,
desde que Oxford, uma das mais antigas, sènão a mais antiga
das universidades, o incluiu entre as suas armas. O livro é.
o depositário fiel do trabalho intelectual. Tudo o que sabe
mos do pensamento dos que nos precederam na longa histó
ria da humanidade, sabemo-lo através das suas páginas.
Arquivo precioso da mais excelente atividade do homem. As
outras construções do seu incessante labutar, — monumen
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tos, instituições, impérios — arrasa-os inexoràvelmente o
tempo, edax rerum; do naufrágio universal coilsegue quase
sempre o livro salvar os frutos do seu pensamento. Do impé
rio de Alexandre não resta pedra sôbre pedra; do gênio de
Aristóteles, seu mestre, ainda hoje os pensamentos estão
vivos e presentes às nossas cogitações . Através dos Comentá
rios de César chegam-nos ao conhecimento as suas grandes
emprêsas político-militares; elas passaram, êles ficam.
O livro — êste insigne benfeitor da inteligência — sim
boliza, pòis, nò vosso brasão um rico tesouro, que daqui levais
— a ciência.
Grande bem, na realidade, é a ciência: instrumento da
realeza do homem, contemplação desinteressada e grandiosa
da verdade.
A ciência é, de fato, um instrumento de poder; com ela
domesticamos as energias cósmicas e submetemos a matéria
ao espírito. A natureza, num primeiro momento, parece re
belde ao homem. Suas forças desencadeadas ameaçam esmagá-lo na insignificância de sua pequenez. Deixai, porém, que
a inteligência, expressão vitoriosa do espírito, entre a medir-se.
com a densidade opressiva da matéria. Deixai que lhe des
vende os mistérios, que lhe surpreenda as leis das atividades
multiformes, e tereis a natureza dócil ao império do homem.
Para obedecer só queria ser obedecida: naturae non nisi parendo imperator. Ei-la ao serviço do senhor da criação.- A
solidez das terras, a imensidade dos oceanos, a amplitude dos
ares; energias misteriosas e vibrações invisíveis, tudo, numa
submissão ancilar e prestimosa às exigências da civilização
que progride.
O mundo do espírito que se liberta e domina o mundo
inconsciente das coisas. Pela perfeição das técnicas a inteli
gência arranca à matéria as süas utilidades, pelo prestígio
das artes chega a elevá-la à dignidade de expressão da idéia.
Os mármores falam e os sons revelam as almas. E, nesta
marcha vitoriosa da humanidade, a ciência é companheira
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Éyflel que lhe dirige a ação e colabora na expansão crescente
p do mundo espiritual.
r
;
Mas a ciência é ainda contemplação pura e desinteresfí;'sada da verdade. “ Melhoraras condições da vida é útil; revelilar-nos, na ordem do universo; um aspecto da vèfdade é belo.
|p'E ’a pureza deste olhar vale mais que a fecundidade prática
p^de suas aplicações. A criação é o reflexo do pensamento divi- ;
te^lo. Cada ser é portador de uma revelação original, não existe :
|| em si, na sua essência temporal e fugaz senão porque reproifírduz^ a semelhança de uma idéia eterna. As coisas são filhas
f do Espírito; reveiar, a seu modo, o espírito é a sua razão de
■ser essencial, a sua missão imprescriptível” . (A crise do mun
id o moderno, pág. 230.)
"

iE

Como vêdes, bem alta é a dignidade em que colocamos a
ciência. Não a diminuímos, reduzindo-a ao simples mister
pgde registrar coexistências e sucessões dos fatos para exprimi-Ias no rigor das fórmulas matemáticas. Se a fidelidade aos
^m
étodos
experimentais
e afronteiras
necessáriada
lei realidade
da divisão
do tra-'
|í suas
conclusões
além das
essencial,
|
balho
e
discriminação
de
funções,
filha
e
mãe
do
progresso,
|; não pode deixar de integrar os seus conhecimentos científicos
í : impõe ao técnico dos laboratórios o dever de não levar as
| na realização harmoniosa de sua plenitude. A ciência, como
fe tudo o que é humano, deve contribuir para o movimento .
P àscensional das almas. A ciência que não se insere no grande
| Amor dá Vida, não é digna do homem. Resolve-se, por último,
|í numa impressão de tédio, de amargura è de decépção, numa
experiência dolorosa da perda irreparável de um fragmento
p da vida interior que, em sua caducidade, não se-fundiu na
|| coesão interior do nosso destino total. Sem se confundir, no
p seu objeto e nos seus métodos, com a filosofia nem com. a reliI ’ gião, deve com elas integrar-se na paz compreensiva de nossa
| vida espiritual. Dom do céu, a ciência vem de Deus e para
I Deus nos deve levar.
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É por isto que no livro do nosso brasão, símbolo da
ciência, vêdes gravadas as duas grandes letras A e 12, sím
bolo desta alta missão divina qué lhe atribuímos. Lá diz São
João no Apocalipse (22, 13): Ego sum a et co, principium
et finis. A significação é óbvia . A ciência que aqui aprendes
tes não é uma ciência divorciada de Deus, hostil a Deus, uma
ciência fatal que vos desviasse da vossa finalidade humana,
fazendo-vos esquecer Aquêle que é o princípio de tudo o que
existe e Fonte de todo o Bem, que é Fim de tôda a Criação e
Felicidade suprema em que descansa, finalmente satisfeita,
a imensidade de nossos desejos. A ciência que daqui levais
é a ciência genuína e fiel à sua missão de elevar o homem,
a1que não gera conflitos dé alma nem semeia devastações
interiores, a ciência que convive amigàvelmente com a fé e,
èm harmonia com ela, será, pela vossa vida adiante, o par
de asas insubstituível para as vosjsas ascensões infatigáveis,
em demanda do ideal.
Bim,, o nosso livro descansa, sôbre um vôo, um par de asas
dê oiro. Quando, há três anos, batestes à porta de uma Fa
culdade Católica, sentíeis, por certo, de maneira vaga ou pre-,
cisa, mas sentíeis vivamente que, em a buscando, dela èsperáveis mais do que vos poderíam dar outras faculdades. E
julgâveis com acêrto. Não compreendemos a formação do
homem pelo sistema de compartimentos estanques. Não dis
sociamos a instrução que de conlíecimentos enriquece a inte
ligência, da educação que desenvolve harmoniosamente tôdas
as nossas virtualidades naturais. Formação humana só a
concebemos e admitimos como um processo vital com suas
exigências de unidade indivisível, de solidariedade orgânica,
de totalidade compreensiva.. E êste processo é essencialmente
teleológico, orientado para uma finalidade superior que lhe
dirige as fases sucessivas e lhe estimula o. dinamismo interno,
qual bem supremo que atrai, e atraindo move, e, movendo,
coordena, unifica e consola. Neste bem soberano já saudastes
o ideal. O conhecimento daquele livro, que se abre com a
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fe nobreza das nossas primeiras origens e se encerra apontando
llicom a esperança de nossos destinos imortais, é mais dó que
||um tesouro de idéias, é um ideal Não é só representação fria
||;-de coisas; é luz que aquece, fôrça que exalta, é o entusiasmo
|iperene, o sentido profundo, a grande alegria da vida.
p'
Nêle — no ideal, tereis o par de asas que vos é indis||pènsável.
Ah!
Sem asas, como é triste a existência, e
|i estéril o viver! Tomara-me eu com as asas da pomba, exm clamava' o salmista, para levantar o vôo e descansar nas
malturas: Quis dabit rmhi pennas sicut colúmbae èt vólabo
fe e f requièscam. Salmo 54, 7 .
||;
Há tantas forças maléficas que nos impelem para as
Igprofundezas; há tantas atrações sedutoras que pos arraspftam para ós abismos da decadência, da ignomínia e da
0 morte! Cómo vencê-las sem asas? Como não nas vencer
p: com asas?
’
fc
Alis grave nihtl. Para quem tem âsas não há pêso que
Çio chumbe invencivelmente à terra. Não vos quero pertur1|bar a serenidade radiosa dos vossoç 20 anos, carregando de
llipôres sombrias as perspectivas do futuro. A visão dòirada
|da vida é um dos encantos e uma das forças da juventude.
;Mas a experiência das coisas e dos homens,! dá-nos, mais
tarde, não raro, lições bem amargas. Nem sempre as coisas
| se curvam dóceis à realização dos nossos planos e muitas
l l vêzes nos desalentam os homens com a decepção de suas
pequenezes e misérias. Há momentos na vida em que tudo
: quanto nos eêrea parece conjurâr contra nós. Nestes ins- •
itantes dolorosos em que, de todos os lados, nos falta o apjoio,
ví ;a consolação, o estímulo, resta sempre aberta para ó alto
U a ascensão vertical a esta região sublime em que o ideal da
p vida é realidade infinita.
De lá Deus nos acena com o
|! sorriso de sua bondade e nos reanima com o conforto destas
|| energias misteriosas de longanimidade, de* dedicação, de
^ fidelidade ao dever, que transfiguram as almas e plasmam
os heróis e os santos. Para os que não perderem as asas

Í
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dêste ideal, não há dificuldade, que se não vença: alis
grave nihil.
Conservai, pois, jovens de minha alma, conservai intatas
e fortes as vossas asas de oiro. No brasão elas se destacam
em campo azul. O anil do firmamento é o que de mais
constante nos oferece o espetáculo magnífico da natureza.
Por vêzes, impelidas pelos vendavais em furia, acastelam-se
no céu descoberto as nuvens sombrias e ameaçadoras. Fu
zilam os relâmpagos, ribombam os trovões. Mas as tempes
tades passam, Os ventos, serenam e sôbre a terra pacificada
e sôbre os mares em bonança de novo arqüeia-se a abóbada
de safira na serenidade de seu azul imaculado.
Conservai assim o vosso ideal.
Q u e.os desgostos, os
desalentos, os -momentos negros de crise interior passem
na vossa vida como nas profundezas cerúleas do firmamen
to passam as tempestades — rápidas e fugazes — e de novo
no azul sereno e incontaminado rebrilhem as asas do metal
qüé se não corrompe, rutile o sol do ideal qúe se não ex*
tihgue.
A hora, dizia-vos a princípio, é de alegrias e de sauda- ,
des, alegrias justas e saudades bènfazejas. , Alegrai-vos pelo'
tesouro espiritual que levais convosco, tão bem expresso
no vosso brasão, e, para qué a nostalgia não vos .seja só
“ pungir de acerbo espinho” , procurai traduzir sempre em
tôda a vossa vida o seu simbolismo profundo.
É o segrêdo da felicidade, que vos desejamos de alma
sincera.
Novembro de 1943.

ÀLOCUÇAO
proferida no salão da ABI, por ocasião do jubiléú de
magistério âo Dr. BIackhéuser , em 23 de maio de 1944

Antes de encerrar esta sessão, tão comovedora ç tão
|rata aos nossos corações, sèja-me ainda permitido dirigir
.urna palavra ao homenageado, palavra de amizade,; palavra
de gratidão, palavra de fé. '
.
Foi hoje um grande;dia para o Dr. B ackheuser . Volver
o olhar para o passado e contemplar meio século de trãba|ç‘í lhos, sacrifícios e dedicações à juventude deve ser uma fònte
de consolação inefável. Deus lhe deu uma existência — ele
a encheu de boas obras. Uma após outra, 50 gerações de
estudantes vão desfilando ante a sua memória fiel è o seu
coração delicado. A todos êle deu algo de si mesmo,,dá sua
inteligência, do seu esforço, do seu entusiasmo pela investi
gação da vontade. Preparou-os para a'ciência, para a pro
fissão, para a vidá. E aí estão hoje em tôdas as carreiras e
posições sociais, sacerdotes, engenheiros, profèssôres, cientis
tas, em segunda e terceira, em tômo do patriarca venerando,
sua alegria e sua coroa: gaudium meum et corona mea.
Desta alegria partilhamos todos os que nos prezamos.de ser
seus amigos, dela participamos íntima e sinceramente como
se fôra nossa. Segrêdo da amizade é estreitar esta comunhão
consoladora dos júbilos e das tristezas. E a festa de hoje é
a manifestação espontânea e calorosa dêstes sentimentos de
almas irmãs que sentem a vibração da simpatia e a alegria
pura da admiração.
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Falo também em nome das Faculdades Católicas —r do
seu corpo discente e docente, da sua direção. À realização
da Universidade Católica de que as Faculdades são 6 pri
meiro passo, acha-se ligado desde muitos anos o nome do
Dr. B a c k h e u s e r . As Faculdades nasceram ontem, mas o
clima que lhes tornou possível o nascimento vem-se prepa
rando desde muitos anos. É nesta preparação destaca-se em
alto relevo a atividade fecunda e incansável do Dr. B a c k 
heuser.
Seria mlister umj voluriae para escrever por miúdo
todo êste trabalho contínuo e esclarecido. É antes de 30 a
fundação da Associação dos Professores Católicos; é mais
tarde a extensão dêstes grupos aos Estados e a instituição
da Federação dos Professores Católicos que se estendem do
Norte ao Sul do país; é a publicação por muitos anos da
Revista Brasileira de Pedagogia; são as lutais vivas em de
fesa do ensino religioso que se seguiram ao Decreto Campos
e precederam a Constituição de 34. É o esboço de uma Es
cola Normal Católica que motivos de força maior impediram,
de se realizar e ainda hoje é uma esperança; é o Congresso
Nacional de Pedagogia que designou uma de suas comissões
ao estudo do grande problema da Universidade Católica.
Quando, portanto, soou a hora designada pela Provi
dência, Dr. B a c k h e u s e r achou-se espontaneamente nas,Fa
culdades Católicas, como na casa de seu coração. E depois
, de 47 anos de magistério, começou a ensinar com a dedi
cação e o entusiasmo do mais jovem dos professores. É êste
mais um sinal autêntico da verdadeira vocação ao magis
tério. O professor que nò ensino busca apenas um ganhapão, o professor-funcionário, depois dos primeiros esforços,
cai na vulgaridade monótona da rotina. Repete todos os anos
as mesmas lições preparadas uma vez pará sempre e reditas
inúmeras outras, não raro com as mesmás pilhérias, nos
mesmos lugares. Gestos, atitudes, caem bem depressa no
automatismo frio e rígido dos corpos de que se ausentou a
vida. Não assim o professor por vocação. Nêle, ensinar é

ii:

gár

ALOCUÇÒES UNIVERSITÁRIAS — 281

IfSriver e transmitir vida. Cada aula afigura-se-lhe uma obra
p ile arte que o seu gênio criador deve transformar numa
|||>)jra-prima. Cada curso traz-lhe novos problemas, sugerepiihe novas iniciativas, acorda-lhe possibilidades de novas rea|||izações. Cada geração de estudantes apresenta-se-lhe com
||;ã sua singularidade inconfundível, com a virgindade de seus
|§Ôntusiasmos, com a plenitude de seus direitos a uma solieip|ude particular que a prepare integralmente para á vida.
llÊ le sente que, se o professor já deu e repetiu dezenas de
gpvêzes o seu curso,, o aluno só o faz uma vez e, desta vez, deve
Ifio lh êr todos os seus frutos de formação. Eis o professor por
Ê vocação, eis o professor que, há três anos, conhecemos no
pjDr. B a c k h e u s e r . Neste dia folgam as Faculdades Católicas
fede tributar-lhe a homenagem de sua gratidão por eptá dedil^eação, por êste entusiasmo, por êsse belo exemplo, ^que se
l',incorpora ao patrimônio de nossas mais caras tradições.
Dr. B a c k h e u s e r : Preze-me de ser , seu amigo. CircurisHíâncias. alheias à manha vontade fizèram-me seu Reitor.
|í Amigo e Reitor, nãò me esqueço que sou também e antes de
| tudo sacerdote: é tôda a minha razão de ser. Também o:sa
| çerdote tem uma palavrinha a dizer-lhe.
i
Na sua ascensão interior, num dêstes momentos que a
p bondade divina sabe escolher com delicadeza paterna, Deus
apareceu-lhe na consciência, o Deus que alegrara a sua jüI ventude. È a sua aparição foi acolhida com amor, adoração
II e reconhecimento. Realizou-se de novo entre a sua alma
jv- ..
.
t e Deus êsse dom total, razão suprema da vida è sua felicil^dade inefável. A esta nova luz transfiguroü-se o seu magistério. O que antes era dedicação de uma alma nobremente
| humana passou a ser apostolado de uma alma sinceramente
t cristã. A comunicação purá da ciência podia ser também
instrumento de transmissão.de uma vida mais alta , O seu
magistério, antes eficiente, passou a ser, também edificante.
Bela expressão esta da linguagem cristã. Edificar significa
; construir o bem nas almas. Edifica todo aquêle que, nas suas
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palavras, nos seus exemplos, na sua atitude de vida, é um foco
de irradiação benfazeja. A sua vida tem sido para nós êste
espelho de virtudes cristãs, êste modêlo de coerência entre
a integridade das convicções e a sinceridade das ações. E
nós, que apreciamos, em seu justo valor, o tesoiro inesti
mável dêstes bens divinos, folgamos de ver que nas profun
dezas de sua alma brilha esta fé que ilumina a vida de sua
Claridade consoladora e arde está caridade que sobrevaloriza a existência com a paz e a esperança de um amor que
não morre.
Dr. B a c k h e u s e r , não mie leve a mál a franqueza e a sin
ceridade de hoje. De regra, um jubileu de oiro não se ce
lebra senão uma vez na vida. 0 neste diá eu lhe diria esta
palavra de amizade, de gratidão e de fé.

|

ALOCUÇAO

é
.w .■
| de agradecimento às Faculdades Católicas nd festa do Reitor,
I
a 11 de outubro de 1944
.a

....

|

|
Ainda uma vez quis a bondosa Providência de Deus
I dar-me á consolação de ver aqui, nesta reunião de família,
I, ;ãs nossas faculdades católicas na variedade de seus elemenJ:' tos e na unidade de sua alma. Professores e alunos, ensinantes e ensinados aqui vieram, aparentemente atraídos pelo
sentimento delicado de exprimir, na festa da autoridade, as
suas congratulações ao que dela é, no momento, o modesto
p; depositário;, na realidade, mais profunda, inspirados por esta
força misteriosa de idéias e sentimentos que constituem,
| Com o segrêdo de sua unidade, o princípio interno do dina{ mismo da nossa instituição.
Nas pessoas físicas como nas pessoas morais há uma
: unidade externa ou corporal, e uma unidade interior, invi: sível ou unidade de alma.
|
A unidade do organismo é externamente assegurada
I por um sistema de vinculações que prendem uns aos outros
I os diferentes membros articulados a um arcabouço resis| tente, movimentados por músculos e nervos. Unidade arquitetônica: distribuição de massas, equilíbrio de forças.
Neste organismo visivelmente uno, porém de uma uni| dade material e insuficiente, há um princípio interno unifii cador, êste misterioso princípio da vida que o bisturi do
r anatomista não localiza em nenhuma parte mas que em
í tôda a parte faz sentir a sua ação profunda, coordenando as
; atividades de todos os órgãos, orientando o sentido das mais
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variadas funções para magnífica unidade final que é a rea
lização e a conservação de um tipo especial de vida. Conhe
ceis a célebre página de V i e i r a : quereis ver o que é uma
alma? olhai para um corpo sem a lm a ....
É, com efeito, na ausência desta realidade invisível que
se vê a excelência insubstituível de sua ação unificadora. A
estátua de matéria, a que ela emprestará forma, beleza e
Vida-, abandonada a si mesma, entra a desintegrar-se numa
multiplicidade inevitável.
Algo de semelhante se passa na vida das instituições.
Também aqui não é difícil descobrir os liames exteriores de
uma unidade superficial. Leis, estatutos, regulamentos, regi
mentos, horários, determinam as aparências visíveis de uma
regularidade perfeita. Jerarquia de funções, coordenação de
atividades, tudo meticulosamfente determinado e distribuído
em artigos, parágrafos, alíneas para cuja individuação in
confundível se mobilizam os números romanos e os algaris
mos árabes, as letrás do alfabeto latino e as do alfabeto
grego.
Cuidais, porventura, que, só com isto, tendes assegurada
a uma instituição a sua vitalidade, a sua duração e eficiên
cia? Se lhe nãó infundistes, a unificar a complexidade destas
relações jurídicas e burocráticas, uma alma viva e profunda,
nada fizestes. Tendes apenas uma construção frágil, arti
ficial, candidata à desintegração è à morte.
O que assegura às instituições unidades e vitalidade é a
alma, e o espírito. É um ideal que orienta e estimula a con-.
vergência dos esforços múltiplos, e aviventa com a sua luz
dinamogênica as inúmeras ações, que, na aparência de sua
insignificância, o tempo dispersa na sucessão monótona dos
dias. É a dedicação na fraternidade de quantos, dèsempenhando-se de uma parcela da obra comum, se sentem soli
dários de sua realização total . É a convicção inextirpável de
que a boa semente sempre germina, de que a fidelidade e a
perseverança triunfam de todos os obstáculos, de que a pu-
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reza de intenções na luta pelo bem atrai irresistivélmente as
bênçãos de Deus.
É esta unidade da alma das nossas faculdades católicas
que hoje aqui se manifesta aos nossos olhos consolados . Nas
lutas de cada dia, atua silenciosamente como uma fôrça in
visível; nesta festa da família universitária, afirma-se em
tôda a visibilidade de seu esplendor .
Um dos oradores falou em nome' dqs professores, nume-,
rosos, assíduos e dedicados, e/outro, em nome da juventude
estudiosa, alegre, aplicada e entusiasta.
Um e outro saudaram o Reitor, isto é, o princípio da
autoridade, á encarnação viva da unidade da nossa família,
aquêle que, não por dever de ofício, deve defendê-la, mas
que, melhor do que nenhum outro, pode senti-la e admirá-la
á cada instante.
E a cada instante eu a sinto e admiro.
Deficiências e imperfeições temo-las ,e’ vemo-las todos.
Deficiências’ inevitáveis em tôda a obra humana, imperfei
ções decorrentes de tôda a obra que começa e ensaia os seus
caminhos antes de consolidar-se na segurança das experiên
cias e das tradições. Mas, ante a urgência de contínuos aper
feiçoamentos, não nos dividimos em dois grupos : o dos que
se esforçam por melhorar construindo e o dos que destroem
criticando. Unimo-nos todos, num sentimento de indivisível
solidariedade, numa consciência viva de que pertencemos a
uma mesma família e colaboramos na realização laboriosa
de um ideal, que merece a dedicação dos nossos sacrifícios
e o fervor de entusiasmos constantes.
Para além das pequeninas pessoas quê passam e se
eclipsam, esta é a significação profunda e o encanto supe
rior desta festa. Agradeço-vos muito de” alma êstes momen
tos de regozijo são que nos proporcionastes. Agradeço-vos o
delicado presente com que quisestes dar uma expressão tan| gível aos vossos sentimentos e que desde já, com imenso
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prazer, certo de lhe não poder dar mais proveitoso destino,
ofereço à biblioteca das nossas Faculdades.
Em modo mais concreto e especial" se manifestará a
minha gratidão num esfôrço sem reservas para que não falte
o meu modesto contingente ria construção e no aperfeiçoa
mento desta grande obra que é de todos nós porque é de
Deus, da Igreja e do Brasil.

ALOCUÇAO
à J. U. C. Feminina das Faculdades Católicas, em maio
de 1945

,.
Retomamos o ritmo de nossas atividades. Vencer as re
sistências passivas è inérçia do primeiro arranque. Êste iní?cio corresponde
a) a um desejo d’alma (subjetivo);
b) às necessidades do meio em que vivemos (objetivo) ,
A . A ação católica — : não é uma simples atividade ex
terior, um ,programa de práticas e exercícios — responde ;a
,; .um ideal de vida, que brota espontâneo da concepção cristã
: da existência profunda e verdadeiramente assimilada por
; uma alma nobre — coração generoso. Aos 20 anos: que hei
de fazer da minha vida?... como valorizar êste grande ca
pital de talentos que Deus me deu? Qual a Causa a cujo
triunfo me hei dè dedicar? — Visão cristã da realidade hu
mana. Vasto cenário em que se acham empenhadas as forças
, do bem e do mal — e no qual se decide a sorte das almas
— a nossa felicidade e a de nossos, irmãos;
De um lado, Cristo, que diz ao mundo: Lux mundi.
Via, veritas, vita. Veni ut vitam habeant. Venite ad me
omnes qui labóratis. Tòllite jugum meum. Ensina-nos o va
lor, o segrêdo da felicidade — infundè-nos esperança e amor.
Do outro lado, as fôrças do mal — o pecado e as suas
f,. conseqliências — as paixões sem disciplina — ambição, or
gulho, singularidade — tôdas as formas do egoísmo — que
se reduzem no fim a um montão de cinzas.
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A nós a opção. Escolhemos a voz de Cristo — queremos
trabalhar com êle — para o triunfo de sua causa.
Esta opção
a) livra-nos. das exceções — do sacrifício aos ideais que
passam — do malbarato da vida. Lições do presente :— o
nazismo — o fascismo;
b) enche-nos a vida, abre-nos a possibilidade de colabo
rar na única obra imortal em que possam trabalhar os ho
mens — a Igreja.
'
Êste o ideal — que para nós representa a A.C. — ne
cessidade d’alma — Anseio do coração — expansão de vida
exuberante.
B. Mas a ação católica, que brota como uma necessi
dade das nossas almas, impõe-se também como uma exi
gência do meio em que vivemos.
Análise dêste meió. Confusão ideológica — Atividade de
propaganda. Consequências longínquas desta efervescência
de uma época de transição. Estamos numa volta da história.
Escolha de orientações. Agulha que marcará as estradas do
porvir. Católicos, não podemos cruzar os braços.. Ternos
uma doutrina de vida que devemos ao mundo.
Pràticamente que fazèr? Desejo de atingir todo ó mundo.
Justo; a comunhão dos santos promete-nos realizar êste
grande ideal — Apostolado da oração. Percorrer na semana
tôdas as necessidades espirituais do mundo .
Mas o apostolado da ação que é limitada deve restringir-se, atingir a humanidade por círculos concêntricos dos
quais o primeiro e imediato é o ambiente que nos cerca: fa
mília, escola, sociedade, o meio pelo meio.
Na Universidade — contribuir para a formação da men
talidade católica.
Mentalidade é um estado de. espírito — de uma pessoa,
família, nação (nazismo), época (liberalismo, democracia).
Não é ^espontâneo, resulta de uma formação lenta — convi
vência na família — unidade cultural na nação.

.■;
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|
A mentalidade é poderosa — segunda natureza que
| orienta as nossas ações e nações -— juízos, apreciações —
ffà cilita as ações.
f:
Importância de forniar em nós uma mentalidade cató, lica em todos os tempos, principalmente no nosso, quando
? vivemos* cercados de uma mentalidade diferente, agressiva,
í;
Como se forma uma mentalidade — pessoal e colètiya:.
ih:

a) pensamentos — modos de julgar —^ de apreciar;

|'
b) sentimentos, que brotam dos pensamentos — dos
vobjetos que nos impressionam favorável ou desfavoràveliSmente; .;
|

c) maneira de agir, que brota dos sentimentos, (simpatia ou antipatia das pessoas), qüe tornam os sentimentos
mais vivos e conscientes;

!•
d) influência do meio (elemento social), o que foi dito
: antes sôbre mentalidade.
f
Eis a vossa missão: formar a vossa mentalidade, con*
a tribuir para formar a mentalidade do vosso meio . Grandeza
I' dêste apostolado.

ALOCUÇAO
no lançamento da primeira pedra do Instituto Social,
em 8 de setembro de 1945

Com. a bênção de Deus, desce ao seio da terra, como
semente fecunda, a primeira pedra do primeiro edifício da
Universidade Católica. Destina-se êste primeiro pavilhão ao
Instituto de Formação Sociâl e Familiar. Finalidade emi
nentemente prática e de atualidade inadiável. Na reforma
social por que todos anelámos, o assistente desempenha um
papel dê primeira importância. É o elo de união entre a dou
trina e a vida. Contempla com a inteligência as instituições
no ideal de sua estrutura e funcionamento e procura, com
a perfeição da técnica, elevar a esta altura organizações e
indivíduos. É .o realizador pôr excelência.
Surge êste Instituto, com tão altas finalidades, graças
à generosidade magnânima de D. Celina Guinle de Paula
Machado. Na sua alta compreensão do senso social e no seu
zêlo cristão pelo bem dos seus semelhantes, pareceu-lhe —
e pareceu-lhe bem — que dificilmente se podería encontrar
melhor aplicação dos recursos que lhe liberalizou, a Provi■dência do que na fundação munífica dêste Instituto. O oiro
ou papel que se deposita nos bancos rendem mais oiro e
papel. O capital que aqui se vai investir vai transformar-se
em elevação de almas e felicidade de corações.
Quem poderá calcular os frutos que desabrocharão desta
semente fecunda? Quantas mães de família exemplares de
verão a sua felicidade e de seus filhos à formação que aqui
recebem? Quantos assistentes sociais sairão dêstes muros
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abençoados, que amanhã começarão a elevar-se, para difun
dir ao redor de si, numa irradiação incomensurável, á vir
tude, a paz, e a alegria? Poderá haver emprêgo mais útil,
mais consolador e mais indefinidamente fecundo?
Nestas duas ^circunstâncias, vejo um símbolo, lima pro
messa, uma esperança.
A Universidade Católica, que aqui vê surgir o seu pri
meiro pavilhão, não será apenas um centro súperior de es
tudos, desinteressado da vida e das realidades; não, será um
foco da inteligência e da caridade’, a serviço da ciência e das
almas, integrada profundamente na sociedade, estudando e
realizando, a serviço da verdade e do amor.
E esta instituição, impregnada de vitalidade cristã, com
missão tão alta e tão oportuna neste momento decisivo da
nossa história, será realização das almas generosas, será por
sua vez uma obra de dedicação dos corações bem nascidos,
O alto exemplo que hoje aqui se dá Será fecundo, sus
citará outras .gtenerosidades voltadas para a grandeza de tão
nobres ideais.
Que Deus abençoe esta primeira pedra, para que receba
outras ç mais outras, até a derradeira, têrmo e coroa do que
hoje tão auspiciosamente se começa.
E sobretudo que Deus abençoe e recompense, como sabe
fazer a sua divina munificência, todos os corações que con
tribuíram para a alegria desta hora.
Sãò os nossos votos e as nossas esperanças.

ALOCUÇÂO
de agradecimento, na festa do Reitor, em 18 de outubro
de 1945

As festas que se renovam periódica mente, quando não
as avivènta um sôpro de alma, quente e espontâneo, cedo
degeneram em frio autòmatismò sem vida, Repetem-se com
a monotonia inexpressiva das folhas de üm calendário.
Mas, se as anima o calor do coração e a espontaneidade
da vida, são como as festas da natureza: sempre as mesmas
e sempre novas. A aurora não perde nunca os encantos do
despertar para a riqueza da luz e a fecundidade do traba
lho. A primavera, saudamo-la sempre com a alegria alvissa
reira de um rejuvenescimento perene que não cansa. Au
rorase primaveras, sempre as mesmás nòs cálculos frios da
astronomia, sempre novas a inspirar poetas e pintores.
A esta comemoração anual do reitor corisegúistes infun
dir esta atração das coisas naturais que se repetem sem se
mecanizarem. Tirastes-lhe a rigidez fria de um apêrto de
mão protocolar, para lhe dardes a espontaneidade de uma
manifestação genuína de sentimentos de família.
O que implicitamente vivemos todos os dias, hoje ex
primimos explicitamente. Desta colaboração íntima, dedi
cada e cordial, que constitui a trama do nosso labutar coti
diano, quisestes hoje dar uma firmação solene, que a pu
sesse na luz clara de nossas consciências.
Em nome de nossos professores, falou o Dr. Ferreira de
Sousa. E bem está que, em nome dos demais, falasse quem,
nos seus exemplos e nas suas atitudes, na sua assiduidade e
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edicação, tão dignamente encarna o tipo do nosso projssor. À competência de quem; sabe êlé alia êste entusiaso de quem deseja comunicar a riqueza de seu saber; ao
nor da ciência em prol de cujo progresso trabalha, a dediição pelo aluno a cujo proveito se consagra; ao modelo do
itelectual que ama o livro, p exemplo do homem de dever
ixe não desconhece a importância das minúcias regulamen
tes. Receba o Dr. Ferreira de Sousa o meu parabém e o
eu reconhecimento e nêle receba-os também a plêiade gloosa de nossos professôres que são a alma e a vida das nossas
.culdades.
Em nome dos alunos, falou o presidente do Diretório da
iculdade de Filosofia. Catão era um aluno silencioso e reilhido, modelarmente aplicado aos seus estudos. Amigo dos
irros que devorava, dava-se bem com as idéias, as teorias
os sistemas.
Neste recolhimento de bom estudante, fiel cumpridor de
dos os seus deveres, foi buscá-lo a confiança de seus cogas, pára investi-lo, numa eleição bem democrática, no
ais alto cargo do Diretório, Desde então, ao trato dos li•os associou-se o dinamismo de uma atividade, inte igente
dedicada a serviço de seus colegas. Numa compreensão
ufeita dé solidariedade orgânica que nos liga a todos — os
íe integramos êste grande corpo das Faculdades Católicas,
ide os gestos de uns empenham a responsabilidade de ou•os, tem agido sempre com êste acerto, prudência e discrição
ué deixará como modêlo á seus sucessores. Ao Catão os
teus agradecimentos e nêle os meus agradecimentos e a miba simpatia a tôda esta juventude que povoa as nossas
alas e os nossos jardins de entusiasmo exuberante e sãò o
dsso consolo e as nossas esperanças.
Êste ano, às manifestações habituais de regozijo qui:stes acrescentar a representação clássica de uma tragédia,
rega. Graças ao desvêlo, à iniciativa e à dedicação incanível do P. Hasselman e dos que o coadjuvaram neste nobre
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empreendimento, Sófocles aparecerá nos nossos cenários e as
nossas atividades culturais se enriquecerão com mais êste
ramiò do teatro clássico que tão bem figura ao lado da
música do nosso côro orfeônico que tantos progressos tem
feito sob a batuta diligente e vigilante do Pe. Cerruti.
Quisestes ainda condensar todos os vossos sentimentos
na generosidade de um presente e escolhestes úm crucifixo,
no qual o primor da arte servisse ao. calor da piedade. Es
colhestes bem. Não põdíeis escolher melhor. Na vida de um
jesuíta, o crucifixo é tudo, é 0 único objeto que nos é per
mitido levar sempre conosco do noviciado ao túmulo, como
se fôra propriedade dos que a tudo mais renunciamos. O
crucifixo é o nosso modêlo constante, é a fonte inexaurível
de energias, é, em última instância, a solução definitiva de
tôdas as dificuldades. Por isto, o que hoje acabais de me ofe
recer, desejo figure no salão nobre da Reitoria da Univer
sidade Católica que os vossos olhos certamente hão de ver.
Quero encerrar esta festa de família, apresentando-vos
a primeira bênção, pública e solene, do Santo Padre às.nossas
Faculdades. Em correspondência particular já havíamos re
cebido da Santa Sé as mais animadoras palavras de estímulo
e de aplauso. Faltava-nos ainda uma grande bênção do
Papa. Havíamos nascido em 1941, para uma obra de paz,
de luz e de caridade, mas ainda assim sob o signo de Marte.
E os navios que cruzavam os oceanos, sobrecarregados de
bombas e de canhões, não tinham praça para transportar
uma bênção paterna de Pio X II.
Hoje, ela aqui está. Um autógrafo luminoso do grande
Papa, o Papa do Direito, da Liberdade, da Democracia, o
Papa da paz e da caridade, cuja voz, abafada algum tempo
pelo troar da artilharia que passa, avultará, com o tempo,
como a defensora impertérrita das grandes realidades espi
rituais que não passam, porque, sem elas, a humanidade»
desgarrada dos seus altos destinos não poderá ser feliz.
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A sua presença entre nós não será apenas um penhor
s bênçãos divinas, mas ainda uma lembrança contínua de
e trabalhamos para uma grande causa, que ultrapassa os
;reitos limites das paredes das nossas aulas. Tôda a nossa
licação em prol do progresso da ciência, tôdas as nossas
;ensões espirituais para elevar as nossas almas à granza dos seus destinos, todos os nossos esforços para me5r nos prepararmos à missão que a Providência nos rè•va na vida, não são apenas tentativas efêmeras de mor,s que passam mas inserehi-se vitalmente na realização do
no de Deus que não passa.

ALOCUÇAO
de encerramento da solenidade de colação de grau dos
primeiros bacharéis da Faculdade Católica de Direito

Não é sem uma emoção viva que, entre saudades e es
peranças, vejo encerrar-se esta festividade. Na atitude das
almas como na impregnação austera do ambiente respira-se
a nostalgia de uma despedida e a gravidade de uma inves
tidura. Comovidos e confiantes assistimos a êste bater de
asas dos que nos deixam para desempenhar a sua missão
na vida.
■ E desta imponente solenidade que tem a alegria e a
grandeza de um remate .voa-nos espontâneamente o espírito
a outra reunião que — já lá se vão cinco anos—- tinha tôdas
as esperanças e as incertezas de um princípio. Há um lustro,
poucos em número mas decididos e entusiastas de ânimo, ba
testes, os primeiros, à porta da nossa Faculdade, que assim
convosco começava a sua existência. Tivestes fé numa ini
ciativa qüe, inspirada por um grande idéal, e confiada nas
bênçãos divinas e nos destinos do Brasil, se atirava às con
quistas do futuro. Disse-vos o coração generoso que era belo
e nobre colaborar na realização da grande esperança. E co
lhestes a glória de pioneiros. Á jornada foi longa, e segura:
hoje lhe. atingis a meta, Durante cinco anos esta casa foi
vossa, vivestes a sua vida, em consonância amiga com vossos
mestres e colegas que não vos vêem partir sem o travo de
uma saudade. Antes de nos separarmos, folgo em manifes
tar-vos, com a expressão de uma amizade sincera, os s e d i
mentos de uma gratidão que o tempo não há de esmorecer.

s-
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Sereis sempre na nossa memória fiel e no nosso coração
; agradecido os primeiros alunos da Faculdade Católica de Direito, como sois hoje os seus primeiros b^haréis.
í
Mas êste diploma, que hoje se vos confere e de que sóis
| os primeir.os portadores, apresenta para vós, além cia glória
de uma primícia, a responsabilidade de uma investidura.
|
Entrais para a vida numa das quadras mais trágicas na
í história da humanidade. Guerras de uma profundidade inaI? tingida que semearam a desolação e á morte em todos òs
j: continentes, ideologias fatais que, armadas de fôrça, levaram
■i: g ra n d es povos a abismos inauditos de sofrimentos e misérias,
| uma civilização inteira que, solapada nos seus alicerces e
. abalada nas suas instituições essenciais, procura ansiosa:os
| caminhos de paz para a renovação de um mundo melhor, $ni!: mado de mais justiça e de mais amor •— eis a visão apoca
líptica que se nos oferece â contemplação dos olhos entris
tecidos. Nunca se acumularam, em tão pouco tempo, tantas
I ruínas materiais e espirituais e nunca talvez se ofereceram
• tantas possibilidades de reconstrução.
É neste mundo de sofrimentos e esperanças que dais
agora entrada com o entusiasmo e as riquezas da vossa juI ventude . Não amaldiçoeis o tempo que a Providência quis
:: fôsse o vosso. Dedicai-vos a êle, elevai-vos e eléVaio para
que «le seja digno de vós e vós dignos dêle.

I

Por livre escolha vossa e por missão que hoje vos é.ofij: cialmentè confiada, sois apóstolos do direito. É precisamente
; dêste apostolado que havemos mister.
O mundo sofre porque esqueceu è conculcou a dignidade
f do direito. Esqueceu que a fórmula de convivência entre ho| mens e nações não a impõe a arbitrariedade da fôrça, mas
| a serenidade da razão, e o santuário das consciências, ina% cessível às violências das torturas, só se abre à sinceridade
i das convicções. A serviço de paixões desencadeadas, a fôrça
| amontoou escombros e ruínas; a reconstrução do edifício so
cial, monumento de ordem, só poderá ser filha da sabedoria. O
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direito, portanto, a que incumbe a urgência e a grandeza.desta
missão é d direito genuíno, em tôda a densidade de seu sen
tido e na plenitud%de sua realidade. O direito, na sua nobre
e integral concepção que vos foi ensinada nesta Faculdade,
não o desvalorizemos, reduzindo-o a simples normas posi
tivas ditadas pelo Estado como instrumento de seus arbítrios,
não o esvaziemos de sua realidade, reduzindo-o a uma palavra
vã a cobrir com a sua majestade sonora os fatos consuma
dos pela prepotência. Não, o direito é a limitação dos arbí
trios e o disciplinador da fôrça: Possui um conteúdo próprio
específico, independente do jògo das influências da fôrça
constituído pela justiça intrínseca ou exigência de atribuir
a cada úm o seu, unicuique suum.
Mas quem diz seu, lembra o eu, isto é, o homem com
a sua dignidade invulnerável. Na sua expressão mais pro
funda, o direito é a autonomia da pessoa humana na reali
zação de seus destinos. A causa do direito, para cuja vitória
fôstes hoje sagrados cavaleiros, é a causa da inteligência,
do espírito, da dignidade humana, do respeito à sabedoria’
criadora, de colaboração na realização dos seus desígnios de
justiça, de caridade e de paz , É belo e consolador receber
um pergaminho que vos constitui paladinos de tão nobre
causa e vos abre a perspectiva de missão tão elevada.
Ide, pois, para a luta e sêde sempre dignos da sua gran
deza inquebrantàvelmente fiéis à integridade de suas exi
gências, com a competência técnica de úma profissão nobre
mas sobretudo com a consciência viva de uma vocação es
piritual .
Que Deus vos abençoe e acompanhe na vida. Sêde fe
lizes .
10-12-45.

ALOCUÇAO
de agradecimento, na Festa do Reitor, em 11 de outubro
de 1946

A periodicidade das festas da natureza não lhes tira a
espontaneidade e alegria. A aurora traz-nos cada manhã o
encanto que não sacia da luz a reaparecer na infinita varie
dade de seus cambiantes. A primavera é sempre ò renasci
mento alvissareiro das energias da vida que se renova.
Féstas naturais que voltam a intervalos mas nunca se re
petem.
Há festas humanas também assim: as que nascem sin
ceramente de corações nobres e generosos. A mecânica do
automatismo repete os mesmos gestos na monotonia cansa
tiva de sua invariabilidade. A alma empresta sempre às pró
prias manifestações o imprevisto de suas surpresas e o iné
dito da vida com suas riquezas inesgotáveis .
A festa que, todos os anos, aqui nos congrega no mês
de outubro, participa dêste encanto sempre renovado. Nao
é tanto a festa de uma pessoa quanto a de uma instituição,
de uma instituição orgânica e viva que, nesse dia, folga de
tomar consciência mais nítida do que é e dar a esta cons
ciência uma expressão exterior e coletiva.
Para saudar o Reitor falaram um dos professôres e um
representante dos alünos. Professôres e alunos: os dois pólos
èm tôrno dos quais gravita a vida universitária.
Os professôres: a geração amadurecida, os depositários
dos tesoiros de uma cultura, escolhidos, entre muitos, para
transmitir às novas gerações o patrimônio acumulado pela
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humanidade na sua, vida milenar de experiências e indaga
ções;. São êles os -grandes responsáveis pelo esplendor da
vida universitária. 'Emprestam-lhe .'os tesoiros de seus estu
dos, as cintilações de seu talento, a influência formadora de
sua vida. Uma universidade vale o que vale a galeria de
seus grandes mestres. Á ciência deve-lhe a segurança e ra
pidez de seu progresso; a sociedade, a renovação constante
e melhorada de seus quadros superiores.
Os estudantes: a geração nova que nOs traz a inquietude
dos seus anseios, a curiosidade de sua inteligência, o entu
siasmo generoso das suás aspirações e dos seus ideais. Os
estudantes são a vida que; bòrbota exuberante e turbulenta,
mas são também a riqueza das promessas e das esperanças.
Para êles trabalhám aqui todos os outros. Para êles são
poucas tôdas as dedicações e araiáveis todos os sacrifícios.
Se lhes podemos transmitir um pouco de ciências adquiridas
em mais anos de estudos e um pouco de sabedoria, de mais
experiências feita, êles. nos recambiam com o calor de sua.
juventude comunicativa é com a consolação de empregarmos
a vida. numa das mais nobres e compensadoras tarefas hu
manas.
Professôres e estudantes, porém, ainda não constituem
uma família universitária; Falta-lhes ainda um vinculo de
unidade; os órgãos não se fundem na solidariedade de um
organismo sem a id/entidade de um fim comum qUé, cons
tituindo a razão de ser do todo, harmoniza a cooperação das
partes.
É esta a prerrogativa de uma universidade católica. Um
ideal mais alto constitui um centro superior de atração, onde
se encontram, unidos, os que a variedade dos temperamentos
e a diversidade das especializações separam. A aspiração
comum solidariza todos os esforços, fraterniza tôdas as pèssoas. Eis o ambiente digno, nobre de uma Universidade Ca
tólica .
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Eis o que devemos ser; eis o que já se vai realizando,
uni progresso visível de ano para ano. Dêste espírito de coboração e cordialidade esta reunião é uma das manifesições mais simpáticas. Vós a organizastes para homenasar o Reitor. Por isto eu não vos posso deixar de agradecer
mito sensibilizado. A generosidade de sentimentos penhora
:mpre e cativa. Aceitem, pois, a expressão muito sincera de
linha gratidão quantos concorreram para as alegrias dêste
omento. Os professôres que aqui vieram trazem hoje mais
ma prova pessoal desta dedicação de todos os dias com que
io firmando e elevando o bom nome da nossa instituição
ie são as colunas mestras. Os caros alunos, sempre abertos
todo pensamento nobre e a tôda iniciativa generosa, cada
;z mais convencidos de que a causa da Universidade é a
tusa dêles.
Entre os alunos, para os que de modo mais concreto conibuíraih para o êxito dêste dia,- as cantoras do côro orfeôLco sob a batuta exigente do Pe. Cérruti, os artistas de Al
iste, sob a inspiração do Pe. Hasselmann, apostado a
lanter bem alto na nossa geração o prestígio de Eurípides
Sófocles, as colaboradoras anônimas de D. Ida, sempre pre:nte onde a Universidade precisa da sua colaboração, para
idos uma lembrança delicada de reconhecimento particular .
Ampliando, agora, o significado pessoal destes agradeciíentos, quero aproveitar a Oportunidade para manifestar a
)dos a. satisfação, o júbilo e o- reconhecimento pela fideliade, espírito de sacrifício e renúncia com que todos se conigram a esta árdua e gloriosa tarefa da organização de uma
niversidade Católica, no Brasil. Já não se trata aqui de
ma delicadeza pessoal, mas de zêlo pelo êxito de uma insítuição. Por esta instituição falo e em seu nome. Graças a
ste zêio, foram até agora vencidas tôdas as dificuldades,
.lguns há que gostariam de ver mais rápidos os nossos proressos materiais: construção de grandes edifícios, amplas
istalações, bibliotecas confortáveis, campos desportivos —
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enfim tudo isto que ostentam com satisfação as velhas uni
versidades de um e outro continente. Também eu sou dêste
grupo. Mias, infelizmente, por maior que seja o número de
seus adeptos, não se vencem certas dificuldades inerentes
quase à natureza das coisas humanas. O tempo é despótico
e vingativo: destrói implacàvelmente tudo o que se pretende
fazér sem a sua colaboração . Hemos, pois, de entender-nos
pàcificamenté com êste duro senhor e aceitar algumas das
suas condições. Os entendimentos vão em bom andamento.
E enquanto aguardamos com certa justa impaciência o corpo
da universidade, trabalhemos por forjar-lhe uma alma gran
de, capaz de aviventar amanhã a majestade inanimada dos
grândes monumentos. Para isto hão há aguardar delongas:
é continuar com brio cada vez maior no caminho coméçado.
Longo é êste caminho; maior é a vossa generosidade e de
cisão; e a causa é tão alta, tão digna que bem mierece a longanimidade de vossa paciência é a generosidade de vossos sa
crifícios .

ALOCUÇAO
le agradecimento, na Festa do Reitor, em outubro de 1947

Quis a Divina Providência qüe ainda uma vez eu tivesse
consolação de assistir à festa da nossa família universitáia. Consolação sincera pelo prazer desta convivência que
íos cóngrega â todos, professôres e estudantes, na expansão
ispontânea de nobres e generosos sentimentos. Consolação
tinda pela consciência mais viva que tomamos da consolilação progressiva de uma obra para a qua.1 colaboramos
odos numa convergência de esforços assegurada pela atra:ão constante* de um grande ideal.
A Universidade Católica, que há 10 anos era no Brasil
ima esperança que se projetava no indeciso de um futuro
ndeterminado, é agora uma realidade que palpita sob os
íossós olhos, cheia de vida e de energias de crescimento',
lada áno que se passou foi marcando novos progressos. Pro
gressos de novas criações que se vieram ajuntar às primeiras
midades. Eiscola de Serviço Social, Revista Universitária, em
lovembro dêste ano Instituto de Direito Comparado, nas
>erspectivas do ano próximo a Escola Politécnica. Progresso
ia dedicação dos nossos professôres, cada vez mais fraterlizados no espírito de.colaboração e na consciência viva da
»bra comum. Progresso no espírito universitário da nossa
uventude, cada vez mais entusiasmada nos desejos de uma
:ultura genuína e profunda, cada vez mais embebida na
ompreensão da necessidade e importância de uma formação
ntegral, qüe lhes cultive a inteligência, a vontade e o coraão, que lhes desenvolva tanto o gôsto artístico como as ener
í,
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gias físicas, o amor do belo como a fortaleza de caráter, cada
vez mais compenetrada da tarefa ingente qüe é a da sua
geração, isenta das culpas do nosso passado, mas responsá
vel pela construção do nosso futuro. Não é belo contemplar
um espetáculo assim? Não é animador trabalhar nestas ofi
cinas da cultura em que a juventude, realizando melhor as
promessas e plenitude da sua humanidade, se prepara para
realizar também melhor os desígnios da Providência na his
tória? Já o salmistà nos descrevia poèticamente os senti
mentos alternados dos que trabalham a terra, que é também
obra de cultura:
“ Os que semeiam com lágrimas
Ceifarão com alegria.
Na ida, vão a chorar
Carregando e esparzindo as sementes;
Na volta, tornam entre cantos de júbilo
Pompeando as suas paveias.”
Com licença do salmista; não há só lágrimas no gesto
fecundo mas laborioso do semeador, há também regozijo da
esperança; os júbilos antecipados da colheita já misturam
'òs seus sorrisos às lágrimas do semear.
São estas as nossas alegrias de todos, porque todos aqui
semeamos e colhemos também todos. E são êstes sentimen
tos que hoje transbordam de todos os corações. Nestes mo
mentos felizes como que esquecemos a regularidade buro
crática das ocupações de cada dia para darmos livre expan
são à espontaneidade dos nobres sentimentos que são a alma
da nossa vida universitária. Abriu-se esta alma e manifes
tou-se pelas múltiplas e variadas expressões do ato religioso
que iniciou êste dia, mistério supremo da nossa fé, dos tor
neios de eloqüência e de poesia, revelações da inteligência e
da arte, dos jogos e exibições atléticas, atitudes de um corpo
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ie fortalece os seus músculos e disciplina a elegância de
íus gestos para melhor exprimir as riquezas do espírito. O
ue dissestes ao vosso Reitor na variedade multiforme de
idas estas linguagens, o vosso Reitor vos retribui na simlicidade de um agradecimento em que deseja pôr tôda a
nceridade de sua alma. Muito obrigado.

1

ALOCUÇAO
;proferida na posse do Diretor da Faculdade de Direito,
H a r o ld o T e ix e i r a V a l a d ã o

é com o prazer mais sincero e a esperança mais viva
que assisto e presido a esta investidura do novo Diretor da
Faculdade de Direito da nossa cara Universidade Católica.

A simplicidade austera desta cerimônia não lhe conse
gue disfarçar a importância.
Se a missão de quem dirige um estabelecimento superior
de ensino é sempre delicada, complexa, carregada de res
ponsabilidades multiformes, numa faculdade recém-fundada
que procura o seu caminho e firma as suas tradições pede
ser de uma influência decisiva para o seu futuro.
,
Mas nós estamos descansados; o timão do governo
passa para mãos firmes, prudentes e experimentadas. Não
é de hoje que tenho a felicidade de conhecer o‘ Dr. H ar o ld o
T e ix e i r a V a l a d ã o .
Já lá se vão alguns decênios: êle era
apenas um ginasiano, freqüentava umas aulas de Física e de
Matemática dadas então por jovem professor do Colégio
Santo Inácio. Afianço-vos que era um estudante que conso
lava o mestre. O discípulo cresceu fiel às promessas dos
primeiros anos e bem cedo evolveu para o professor consa
grado que há muitos anos ilustra as cátedras das nossas
Universidades.
.
No capítulo sôbre o corpo docente os nossos Estatutos
começam com o art. 38, assim formulado: “Os professôres
da Universidade deverão ser homens insignes pelo valor

/
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científico, pela capacidade didática, pela seriedade profissio
nal e pela integridade da vida” .
Pelo valor científico, porque aquêle que rege uma cáte
dra universitária deve ser o depositário fiel da mais alta cul
tura do seu tempo na especialidade de sua cadeira.
Pela capacidade didática, porque a sua missão, além
da pesquisa e do progresso da ciência, é a transmissão efU
ciente dos conhecimentos aos que se preparam para as altas
responsabilidades sociais.
Pela seriedade profissional, porque, sem uma consciên
cia viva e sem um cumprimento muito exato dos deveres do
professor, as outras qualidades se diluem e anulam na ine
ficiência do desmazêlo e na incapacidade construtora da desídia.
Pela integridade da vida, porque a uma geração nova
que procura naturalmente entre os seus mestres o modêlo
por que há de pautar a sua existência não se pode oferecer
senão o exemplo vivo da honestidade, da justiça, da hon
radez da vida que é uma resposta contínua e fiel ao dever
dêstes varões insignes que são a glória dos seus contempo
râneos e as colunas mestras que sustentam, contra o embate
das paixões, o arcabouço da estrutura social.
Assim concebemos aqui o professor universitário.
Aí tendes o retrato do Prof. V aladão : fidelidade inquebrantável a tôdas às exigências legais e regulamentares; en
tusiasmo radiante e comunicativo pelo direito em tôdas as
suas múltiplas manifestações; dedicação constante, sincera,
sem condescendências contraproducentes, ao verdadeiro bem
de seus alunos, que lhe conservam sempre a gratidão como
a mestre de quem realmente aprenderam para a vida.

Õ passado do professor é para todos nós a melhor ga
rantia do futuro do diretor. As suas raras qualidades in
telectuais e morais — estamos certos — êle as aplicará de
hoje em diante ao desempenho fiel da alta missão que lhe
é confiada. Para manter a Faculdade de Direito no nível a
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que já atingiu e elevá-la ainda mais alto, êle pode contar
com a colaboração leal do nosso preclaro corpo docente, desta
brilhante cqroa de professores, exemplo vivo de esforço indefesso.
Pode contar, outrossim, com a correspondência da nossa
juventude universitária; cada vez mais entusiasmada pela
cultura, e consciente de suas responsabilidades futuras, à es
pera da dedicação dos mestres pará lhes responder com
cento por um.
Estimular a atividade de professores e alunos, orientar
a convergência solidária dos seus esforços para a realizáção
do ideal comum que todos almejamos — eis a nobre, tarefa
do nosso Daretor, que hoje entra no exercício das suas
funções.
Só me resta, em nome da Reitoria e também em nome
de uma velha amizade que remonta à nossa juventude e que
os anos não fizeram senão consolidar, renovar as minhas
mais sinceras felicitações e votos.
H a r o ld o V a l a d ã o , que Deus o abençoe na nova jornada.
Parabéns e prolfaças.
Outubro, 1947.

•ALAVRAS DE SAUDAÇAO AO EX.MO SR. ARCEBISPO,
D. JAIME DE BARROS CÂMARA

Exmo. Sr. Arcebispo:
Pela primeira vez as Faculdades Católicas têm a honra
o prazer de saudar-vos na presidência de uma das suas
;randes solenidades acadêmicas.
í

Subtraístes-vos, por alguns instantes, à imensidade aborvente dos vpssos ministérios pastorais, para, ainda uma
rez, virdes manifestar o aprêço, o interêsse e a solicitude por
;sta nascente instituição que, com a bênção de Deus, será
ím dia a Universidade Católica do Brasil.
Digo ainda uma vez, porque estáveis ainda em Belém e
á, pór telegrama, recebíamos uma de vossas primeiras bên
çãos; na carta pastoral, de saudação aos vossos novos dio:esanos, as Faculdades Católicas eram destacadas com alto
elêvo e, ainda há pouco, na vossa circular sôbre os deveres
los pais católicòs em face do problema de educação dos fihos, tivestes para a nossa nova instituição palavras de tão
generosos encômios que só as podemos interpretar como esámulo a realizações futuras e não como expressão de reaizações passadas. É que no vosso zêlo vivo, esclarecido pela
úência e pela experiência, bem vêdes o que representa para
i irradiação da doutrina evangélica e para a preservação do
ratrimônio religioso de uma nação católica a atividade dêstes
:entros superiores da cultura que aliam às luzes da ciência
)s esplendores da fé.
Queremos afirmar solenemente na vossa presença que
; desejo nosso corresponder, na medida das nossas limitadas
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possibilidades, às esperanças deste grande ideal. Neste es
forço cotidiano de realização contamos com as bênçãos, os
conselhos e a direção segura e "eficiente do nosso pastor.
Aceitai, pois, Exmo. Sr. Arcebispo, com a expressão co
movida da nossa gratidão, a homenagem de nosso respeito e
o acatamento de nossa obediência filial.

ALAVRAS DE SAUDAÇAO AO EX.MO SR. ARCEBISPO
DO MARANHAO

Jubilosas e honradas abrem as Faculdades Católicas as
uas portas e o seu coração, para acolher-vos, Exmo. Sr. Arebispo do Maranhão. Vindes de São Paulo. As vossas puilas estão ainda cheias destes quadros grandiosos que tiveam por cenário os campos de Piratininga. A vitalidade caólica afirmou-se, nestes diãs abençoados, em manifestações
Le grandezas históricas. Uma comunhão de 115 mil crianas, ou de 250 mil homens não são espetáculos que tenhatios a ventura de contemplar cada dia.
Mas a vida religiosa de uma nação, se, de quando em
uando, como que sente a necessidade de expandir-se em afirlaçõés singularmente grandiosas de fé, de piedade e de enusiasmo, processa-se, de regra, no silêncio fecundo das suas
istituições orgânicas, que alimentam, temperam e formam
,s almas para as suas responsabilidades diante de Deus e
liante dos homens.
Entre estas instituições poucas há que se apresentem
om o caráter de tão urgente e imperiosa necessidade como
ima Universidade Católica. “Na sua atmosfera impregnada
ôda de ciência rigorosa e de elevada espiritualidade fornam-se plêiades de jovens escolhidos que amanhã, nos donínios da cultura desinteressada, da administração pública,
las profissões liberais, das técnicas científicas, irão levar a
odos os ângulos do país a colaboração de forças vivas nas
[uais a Igreja e a Pátria terão o melhor penhor de sua conervação e prosperidades.”
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É precisamente sôbre a importância e a alta missão de
uma faculdade católica de Dtireito que ides agora ouvir al
gumas palavras do nosso professor J e r z y Z b r o z e k . Filho da
Polônia, trouxê-o a Providência para o nosso meio, pouco
tempo antes da instalação das Faculdades Católicas. For
mado em Direito pela Universidade de Lovaina e diplomado
em Filosofia pelo Instituto Superior de Filosofia, da mesma
Universidade, ninguém melhor do que êle conhece .por expe
riência própria a vida de uma Universidade Católica e o al
cance de suas responsabilidádes. A sua presença entre nós
é como que um elo de união, entre as jovens Faculdades Bra
sileiras e a veneranda Alma Máter a que a Bélgica tanto
deve de sua prosperidade material como de sua grandeza, es
piritual .
Com o fim de dar ao seu ensinamento um caráter de
formação mais profunda e integral, ao lado das aulas em
que se explicam os pontos do programa instituiu um círculo
de estudos. É um cenáculo mais reduzido de jovens inteli
gentes e ávidos de aprender, como temos tantos nas nossas
Faculdades, dêsses que desejam completar a sua formação
numa concepção integral e coerente do universo, que aspi
ram ao conhecimento das questões fundamentais de filosofia
em que se radicam as teorias jurídicas. Jovens que não se
satisfazem com a simples técnica profissional mas ambicio
nam a conSolação e a glória de uma formação científica,
que não se contentam com ser simples advogados, mas que
rem ser verdadeiros juristas. Para êstes organizou o pro
fessor Z b r o z e k êste círculo; outros professores viráo com o
tempo trazer também a sua colaboração. E. a frequência às
suas reuniões, desde já de indiscutível vantagem intelectual,
poderá, mais tarde, pa medida em que o permitir a nossa
legislação escolar, constituir um dos títulos para o douto
rado em direito, complemento e coroa de um cursò jurídico
de bacharelado.
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É a uma destas reuniões do círculo, um pouco mais frejüentada e solene que as de costume, que ides agora, pre
sidir. Assistis assim, Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo, a uma.
•eunião da família, à qual trazeis com a honra de vossa pre
sença e a elevação de vossa dignidade arquiepiscopal, um
jrilho que é para nós uma consolação e um estímulo.
Antes, porém, de ouvirmos a conferência do ilustrado
)rofessor que será lida pela aluna Maria Amália Ajrosa, uma
las inteligências mais brilhantes da sua turma e filha de
rossa arquidiocese, quero dar a palavra ao presidente do Di•etório de estudantes para vos saudar em nome desta jüveri;ude cheia de esperanças, dizer-vos da consolação que expe•imentamos todos neste momento, ao ver-vos no nosso meio.

i

PALAVRAS DE DESPEDIDA A BACHARELANDOS DA
UNIVERSIDADE CATÓLICA

É altamente desvanecida, Sr. Presidente, que, por meus
lábios, a Universidade Católica vos apresenta os seus mais
sinceros e profundos agradecimentos.
A presença de V. Ex.a nesta solenidade em que se di
plomam os primeiros bacharelandos depois que as Faculda
des Católicas foram elevadas à categoria de Universidade é
para nós uma honra singular e um estímulo poderoso. A
presença do Chefe da Nação empresta a esta colação de grau
um brilho, um realce, uma dignidade que os nossos fastos
escolares conservarão gravados para sempre com caracteres
de ouro. O exemplo de vossa vida, vida de trabalho e de es
tudo, de dedicação e honestidade, de chefe de família mo
delar e de profissional sem reproche, vida coroada pela con
fiança de vossos concidadãos que vos chamaram à suprema
direção do país, num dos seus momentos mais difíceis, cons
titui, sem dúvida, um estímulo e um .incentivo para a nossa
juventude. Por. esta honra e por êste estímulo, Sr. Pre
sidente, aceitai a expressão mais sincera de nossa gratidão.
Antes de nos separarmos, deixai-me dizer-vos ainda uma
palavra de despedida.
É um agradecimento que jorra, límpido e espontâneo,
de um coração comovido.
Agradecimento pela vossa longa convivência de cinco
anos nesta Faculdade. Durante êste lustro vós a animastes
com a alma ardente da vossa juventude, com o fulgor do
vosso talento, com a vibração dos vossos entusiasmos. Dei
xai-nos .
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Agradecimento pela homenagem especial, que, ao par
irdes, quisestes prestar a quem’ vos acompanhou sempre
lom carinho, solicitude e esperança.
Agradecimento, enfim, pelo encanto especial qué para
nim reveste esta solenidade. Nela vejo comovido duas geações de alunos. A geração dos diplomandos de hoje e a
jeração do vosso paraninfo, que acaba de vos falar com o
'igor de sua inteligência, com a autoridade de um mestre
[ue ensina não menos com a segurança de sua ciência do
[ue com a autoridade do seu exemplo. É a geração dos que
enceram na vida, e não desmentiram nos esplendores dè
ima virilidade fecunda e operosa as promessas de uma mdidade iluminada por tôdas as esperanças. Os seus primeiros
riunfos nas lides da inteligência associam-se agradàvélfnene às mais caras remiiniscèncias dos primeiros ensaios do
losso magistério, como hójè os primeiros raios de vossa glória
tascente iluminam de alegria o crepúsculo de uma existênia que declina para o seu ocaso.
Aos agradecimentos acrescentarei um voto.
Pondes hoje definitivamente o fecho à obra de vossa
ormação. Deixais a escola e entrais na vida. Recebestes àté
-gora e acumulastes tesoiros de ciência, de boa vontade, e
le dedicação, ides agora dar e agir. Grande e nobre é o
ampo de atividade que vos entreabre e confia a Píovidênia. A cerimônia que neste momento se encerra sagrou-vos
olenemente apóstolos do direito. O direito é o broquel da
iberdade. Onde as suas exigências são postergadas, anaruiza o tropel dos instintos indisciplinados ou tiraniza a vioência da fôrça opressora, duas formas de escravidão entre
s quais não sabemos nem queremos escolher. Só há con
ivência social digna do homem quando as suas relações são
egidas pela constância destas normas racionais que o bem
omum inspira e a legítima autoridade tutela. Por outras
>alavras, quando é o direito o arquiteto do edifício social,
leste ambiente ondie impera a lei, onde reinam a ordem e
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a segurança, a livre iniciativa se desenvolve e multiplica os
valores emí todos os planos da cultura. E a pessoa humana,
na paz da ordem jurídica e na prosperidade ou abundância
de todos os bens, encontra o meio favorável para expandir
a riqueza de suas virtualidades e atingir a plenitude de seus
nobres destinos.
É por uma sociedade assim que suspiramos todos nesta
quadra tão agitada da história. É para construí-la ou re
construí-la que hoje partis aparelhados e decididos. Sêde
fiéis aos vosso programa de hoje e não fiqueis abaixo dos
ideais puros da vossa juventude.
Tereis, assim e sempre, na voz de uma boa consciência,
a aprovação de Deus, e nos aplausos dos vossos irmãos, a
bênção da posteridade.
O Senhor vos abençoe e acompanhe ha vida.

5AUDAÇÃO AO MINISTRO DA EDUCAÇAO, DR. GUSTAVO
CAPANEMA

Exmo. Sr. Ministro da Educação,
Aqui tendes, ao redor de vós, em coroa amiga, profes;ôres è alunos das Faculdades Católicas.
Vós já nos conheceis, Sr. Ministro, conheceis-nos não só
:om êste conhecimento administrativo com que o titular da
Educação, através de processos volumosos, entra em contato'
om os estabelecimentos de ensino que transitam pelos
:aminhos burocráticos do Ministério; conheceis-nos ainda
:om êsté conhecimento em que participa também o coração,
pie não é só representação fria mas aquecida e animada ao
:alor do afeto.
Não se nos apagou ainda da memória a honra, que, há
jouco mais de dois anos, nos deu V. Ex.a presidindo, ào lado
le Sua Eminência, à sessão inaugural dos nossos cursos. Res;oam-nos ainda aos ouvidos as palavras profundas e inspiralas com que V. Ex.a, em oração magistral, sublinhava a
jrandeza de nossas responsabilidades e nos augurava um
uturo que não ficasse abaixo dos votos de V. Ex.a e das
íossas esperanças.
Eram sinceras, profundamente sinceras as expressões de
/. Ex.a . A sonoridade fácil das palavras foi, a breve trecho,
•atifiçada pela eloqüência difícil e positiva dos fatos. O de:reto que, em abril do corrente ano, doava às Faculdades
Católicas uma área de terreno altamente valorizado na anúga Feira das Amostras, traz, após a firma do Presidente,
i de V. Ex.a . Esta assinatura não obedece apenas a uma
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exigência de técnica administrativa; é a expressão de um
ato pessoal que, por muitos títulos, a V. Ex.a pertence.
Quando em 1941 expus ao Dr. Getúlio Vargas o meu desejo,
Sua Ex.a, anuindo generosamente ao pedido, disse-me que,
para a sua realização concreta^ me dirigisse ao Ministro da
Educação. Fui ter com V. E xa e, folgo aqui de dar agora
o meu testemunho público, desde êsse dia durante os quase
dois anos de andamento do processo, encontrei sempre, nõ
Ministro da Educação, ao lado da cordialidade amiga com
que me distinguiu, a dedicação, a clarividência, a boa von
tade, a paciência incansável, a firmeza de propósitos que
levaram o processo à sua tão esperada e auspiciosa conclu
são. Conquistou assim V. Ex.a mais um título de alta behemerência à gratidão imorredoira da futura Universidade
Católica do Brasil. Foi um dêstes gestos amplos e decididos
em que se revela o descortino do estadista e a visão larga do
patriota. Quando, num futuro que auguramos não muito
remoto, abençoado por Deus, o pequenino germe já confiado
à terra fecunda houvjer crescido em grande copa, matizada
de flores e carregada de frutos, quando as Faculdades Ca
tólicas se houverem transfigurado num dos grandes centros
de cultura superior, onde, em aliança indissolúvel, se har
monizarão o amor desinteressado da ciência e o zêlo vivo das
tradições espirituais mais caras da nossa civilização, o nome
de V. Ex.a, tão intímamente ligado às suas origens, será lem
brado com carinho e envolvido de bênçãos das geràções que
sobem. Entre as iniciativas fecundas e as realizações gran
diosas de administração de V. Ex.a, antecipando um juízo
da posteridade, pedimos licença para incluir a Universidade
Católica. É para nós um dever de gratidão e um título de
honra.
São êstes sentimentos de reconhecimento sincero, que
agora folgamos de expressar a V. Ex.a em nome de quantos
labutamos na primfeira hora da jornada, em nome dos que
vierem depois de nós.

lUDAÇã O

AO MINISTRO DA EDUCAÇAO, DR. ERNESTO
DE SOUSA CAMPOS

por ocasião de sua visita à Universidade Católica

V. Ex.a é um homem de ação e os homens de ação, de
jra, não são amigos de discursos. Realizam muito, falam
uco. Estas palavras não são nem querem ser um disrso. São apenas uma expressão singela e espontânea, dos
ssos sentimentos. É com o coração e os braços abertos que
LTniversidade Católica recebe hoje a visita de V. Ex.a. Nesta
;ita não vemos apenas um gesto de gentileza de V. Ex,a;
mps também üm programa de ação. Ontem visitava V.
:cia. a Universidade do Brasil, a primeira e a mais imporate das nossaS instituições superiores de ensino; hoje vem
Ex.a trazer, à mais nova das nossas universidades, a única
vida exclusivamente à iniciativa particular, o confôrto e o
ámulo de sua presença. Com esta atitude quis V. E!x.a
;nificar abertamente quanto para a obra comum da culra nacional podem contribuir, com as instituições oficiais,
dinamismé e a força empreendedora das energias partilares. A existência do ensino livre não é só uma das exsssões mais autênticas das liberdades democráticas, é
ida — e a história nossa e de outros povos o atesta com
animidade — uma. das alavancas poderosas do progresso
s ciências e das letras. V. Ex.a assim o entende e ao deivolvimento de um e de outro ensino deseja aplicar a sua
íicitude, na gestão de uma das pastas de mais alta resnsabilidade no govêrno do país.
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A êste gesto de V. Ex.a, espontânea e sinceramente, cor
respondemos assegurando a V. Ex.a a lealdade perfeita de
nossa colaboração em tudo o que puder contribuir para o
progresso da nossa cultura.
Quero ainda frisar, com prazer, que não é de hoje o pri
meiro contato entre a pessoa de V. Ex.4 e a Universidade
Católica . Quando, há cêrca de dois anos, começamos a pen
sar na construção de nossos edifícios definitivos, mais de
uma vez recebeu-nos V. Ex.a no seu gabinete de trabalho,
na Reitoria da Universidade do Brasil. Com a fidalguia dos
homens superiores, acolheu-nos V. Ex.a e pôs logo à nossa
disposição plantas^- projetos, livros de sua biblioteca especia
lizada e, acima de tudo, a competência singular de V. Ex.a
para ajudar-nos em tudo o que nos fôsse mister para a rea
lização dos nossos planos. Dificuldades alheias à nossa von
tade não permitiram que entrássemos imediatamente na era
das construções. Estas dificuldades já se vão dissipando. E
é bem possível que muito em breve a Universidade Católica
pense, em dar um corpo material correspondente às exigên
cias de sua expansão espiritual. Nesta obra de grande res
ponsabilidade queremos continuar a contar com o amparo,
e as luzes de V. Ex.a . Quero crer que V. Ex.a ligará o seu
nome à construção de sua cidade universitária, da Univer
sidade do Brasil. Mas faço também votos para que a Uni
versidade Católica encontre em V. Ex.a o grande animador,
o técnico espcializado, a autoridade de largo dèscortino que
a ajude a realizar os seus sonhos e construir, uns após ou
tros, os seus pavilhões que não desdigam das nossas espe
ranças.
Folgamos assim que mais êste vínculo de gratidão imor
tal se venha unir aos que nos unem à pessoa de V. Ex.a .
Exmo. Sr. Ministro, reiterando os nossos agradecimen
tos pela gentileza desta visita, reafirmando os nossos sinceros
propósitos de colaboração na obra do progresso da nossa cul-
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ira que o Govêmo confiou às mãos de V. Ex.a, hipotecando
itecipadamente a nossa gratidão por quanto V. Ex.a fizer
:1o desenvolvimento da nossa instituição, em meu nome, no
ime dos nossos ilustres professores, em nome da nossa ju:ntude estudiosa, dou a V. E x a as mais calorosas boas
ndas nesta Casa.

ALOCUÇÃO
Abertura da sessão comemorativa do centenário de Caxias,
promovida pelo Diretório da Faculdade Católica de Direito

No coro nacional das homenagens tributadas a Caxias,
não podia faltar, espontânea, afinada, integrante de uma
harmonia nacional, a nota das Faculdades Católicas.
Tanto mais que, neste momento, a importância das co
memorações ultrapassa de muito a celebração centenária de
uma grande efeméride da nossa história. Por uma reação
profunda do instinto de conservação e defesa, as nações, nas
horas graves de sua existência, descem nas profundezas mis
teriosas, ém que mergulham as raízes da sua vida social para
daí haurirem as energias de valor e heroísmo que reclamam
as grandes responsabilidades do momento. A evocação dos
seus grandes homens surge então como um egtímulo, um
conforto e uma lição.
Na história do Brasil, poucos homens há tão simbolifcadores da nacionalidade como Caxias. A sua figura poliédrica
ressalta com um vigor de traços, uma riqueza de virtualidades, uma harmonia de contrastes que a distinguem, com o
relêvo de uma singularidade gloriosamente representativa.
Soldado e estadista, pacificador nas discórdias internas
de um grande povo a ensaiar as primeiras responsabilidades
da independência, defensor da honra nacional numa guerra
que devia impor ao continente o respeito à soberania do
Brasil, o seu nome enche meio século da nossa história. Va

ALOCUÇÓES UNIVERSITÁRIAS — 323

lente e generoso, disciplinado e disciplinador, inflexivel nos
princípios, benévolo e compreensivo nas suas aplicações,
soube fundir no concêrto do mais perfeito equilíbrio tôdas
as virtudes religiosas, cívicas e militares.
E tôdas estas virtudes excelsas, tôdas estas glórias épicas,
êle as soube emoldurar no quadro de uma vida simples em
que respira uma humanidade acolhedora, sem artifícios,
sem bravatas, nem atitudés estudadas. O herói, como que
espontaneamente dimiriui a distância que o separa dos ho
mens comuns, e revela-nos cândidamente a sua alma grande,
grande nos lances arriscados do campo de batalhas, grande
na delicadeza das afeições domésticas. A religião e a pátria,
a família, tôdas as realidades divinas e humanas, encontra
ram no seu grande coração ressonâncias profundas.»
Eis por que, neste momento, a evocação de seu nome
assume as proporções de um símbolo nacional. A Pátria não
é só êste torrão abençoado, em que descansam os restos dos
que nos transmitiram a vida, não é apenas êste cenário mag
nífico que contemplaram as nossas pupilas, quando pela pri
meira vez se abriram à luz. A Pátria é o patrimônio sa
grado dos princípios, e das tradições espirituais em que se
formou e timbrou a nossa personalidade, é um estilo de vida
todo nosso em cuja formação colaboraram tôdas as fôrças
anônimas das gerações, que a Providência suscitou e guiou
para preparar o ambiente em que se havia de realizar a gran
deza divina da nossa vocação terrena.
Evocando os grandes vultos em que estas seivas de vida
atingiram a plenitude de sua floração, nos soldamos com
vínculos mais estreitos à continuidade com o nosso passado,
e nesta misteriosa solidariedade humana haurimos as ener
gias para não faltarmos às responsabilidades do presente.
Nesta hora grave, Caxias giganteia como a imagem viva da
Pátria, o construtor incansável da unidade nacional e o de
fensor invencível da nossa soberania. Grande lição! Grande
exemplo! Alto significado desta comemoração!
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Ao assentarmos a comemoração solene de Caxias, volta
ram-se para logo os nossos olhos para o Diretor do Ar
quivo Nacional. Incontestàvelmente, o Dr. V ilh e n a de M o
rais é, na nossa geração, o mais abalizado conhecedor das
coisas do grande herói. Historiador de raça, nunca se con
tentou com as glórias fáceis do vulgarizador de segunda mão
ou. do compilador sem originalidade. Assunto por êle esco
lhido é assunto que lhe sai das mãos renovado, enriquecido
de novas e preciosas contribuições. Ora, foi precisameiite à
biografia de L i m a e Silva que se apliçòu, com visível predi
leção, mais intelletto d’ümore. Inteligência de pesquisador
incansável que revolve arquivos de família, identifica lugares
históricos esquecidos, desempoeira manuscritos inéditos, restitui às veneração da Pátria memórias e relíquias sepultadas
no olvido do descaso ou da incompreensão. Amor de quem
trabalha com a certeza dle glorificar uma das maiores figuras
’ da nossa história, de exaltar o nosso Exército, colocando ém
esplêndida luz o primeiro soldado do Brasil, de entronizar no
coração de todos nós um dos maiores beneméritos da gra
tidão nacional.
Tudo isto tem feito o Dr. V ilh e na de M orais em publi
cações de primeiro valor que já se não contam de tão nume
rosas. Monografias sôbre monografias, todos os episódios da
vida fecunda do grande Pacificador e do grande Lutador fo
ram estudados e iluminados de novas claridades. Não direi,
porém, que já estamos satisfeitos. Da sua laboriosidade in
cansável esperamos uma obra que, ninguém melhor do que
êle entre os nossos contemporâneos, poderá escrever, uma
obra que reúna, em síntese majestosa, tôdas as facêtas desta
vocação privilegiada. Não queremos um perfil nem mesnio
um busto, desejamos um Caxias em corpo inteiro. Conhe
cemos Caxias no Maranhão, Caxias em São Paulo, Caxias e
a questão religiosa, Caxias, o Marechal de Ferro. Magníficas
miniaturas, esperamos agora a visão panorâmica, queremos
ver Caxias, o Grande.
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Dêste monumento imortal da história brasileira, que as
nossas esperanças já entrevêem e saúdam num futuro pró
ximo, vamos ter hoje a felicidade de contemplar, em rápido
escôrço, ás linhas mestras e a arquitetura admirável.

III —Alguns Aspectos da Igreja
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BENEFÍCIOS DA ENCARNAÇAO DO VERBO

É costume dos nossos tempos celebrar com pompas desu
sadas as datas memoráveis na vida de seus heróis. Reúnem-sé
congressos, imprimem-se obras,- trabalham-se discursos, estu
da-se a vida do festejado nas suas inúmeras particularidades,
analisam-se as suas obrais, evocam-se os seus feitos gloriosos,
ponderam-se os seus títulos de benemerência, em uma pala-:
vra, empregam-se todos os esforços para resgatar ao olvido
da morte uma existência que já passou e perpetuá-la em uma
imortalidade aparente, na memória da posteridade. É vã
apoteose da glória hümana. Não assim a Igreja. Não é Um
conhecimento estéril e meramente especulativo o fim que
ela se propõe quando nos lembra os fastos gloriosos de seus
filhos mais insignes. Sé elá nos recorda a vida e os combates
de seus heróis, é para animar-nos aos que ainda lidamos e
combatemos nesta vida. Se ela exalta e encarece os triunfos
e suas glórias, é para acender-nos e avivar em nossas almas
a esperança de que a palma, um dia, será também nossa.
Mas êste fim sobrenatural de desprender-nos da terra e dé
tudo o que é passageiro, para elevar-nos o coração para o alto,
se o vemos claramente nas festas dos santos, é evidente,
quando nos recorda os principais mistérios da vida ,de N. S.
Jesus Cristo. A Igreja, que não vive senão para seu Esposo,
e para propagar o seu reino espiritual entre os homens, des
vela-se então, em solicitude tôda materna, por preparar os
corações de seus filhos a celebrar menos indignamente as suas
festas. Ordena aos seus ministros de distribuir com mais freqüência aos fiéis o pão da divina palavra, concentra tôda a
liturgia em tôrno do grande mistério que se deve celebrar;
prescreve penitências e jejuns, para purificar-nos as nossas
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almas, converge enfim todos os seus esforços para que, esque
cidos um momento da multidão de negócios temporais que?
dissipam o. espírito, concentremos a nossa atenção e elevemos!
a nossa alma à consideração das verdades eternas, da vida;
que nos espera depois da morte. É esta a significação e razãó ‘
dé ser da Quaresma, é esta a significação do santo Advento
em que presentemente nos achamos: preparar-nos para ceiebrar o santo aniversário do Nascimento de Jesus Cristo, da
quele dia entre todos bendito em que o Verbo feito carne.
veio à luz do mundo. Há 20 séculos, lá hum canto da Pales
tina, no silêncio de uma noite de inverno, poder-nos-íamos
ajoelhar numa gruta abandonada diante de um berço pobre.
' A Fé nos diria que Aquêle Infante, reclinado sobre uma
pouca de palha, é o Filhò de Deus, é a Sabedoria eterna do
Padre, que, por amor do homem, quis revestir-se de tôdas as
fragilidades da nossa decaída natureza. Mas, se lançarmos
um olhar pelo mundo, que amarga decepção! As portas de
Jano estão fechadas, reina a paz em todo o mundo, que assim
o tinham predito os Profetas e assim convinha ao Príncipe da;
Paz, que vinha para reconciliar a humanidade com Deus, mas
os espíritos, senão distraídos pelo fragor das armas, estão con
tudo mergulhados na baixeza da matéria, degradados pelp,s.
mais aviltantes paixões. A soberba, o ódio, a inveja, a am
bição, a prepotência, a sensualidade esmagam e tiranizam a
pobre humanidade decaída. Lá estão as profecias que anun
ciavam o tempo, a nação, a cidade, a família donde havia de
nascer o Desejado das Nações. Conheciam-no os filhos de
Israel, conheciam-no também ainda que mais vagamente os
povos do Ocidente; e no entanto Jesus nasce no desamparo
e na pobreza, quando todos os povos deviam de joelhos acla
mar a sua vinda; In própria venit et sui eum non receperunt.
Raiou o dia mais glorioso na história da humanidade, o dia
para a preparação do qual se vinham dispondo os aconteci
mentos de muitos séculos, a ereção e a queda dos Impérios
Egípcio, Assírio, Persa e Grego, as conquistas e a expansão
maravilhosa do Império Romano. E êste dia passou desper-
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cebido aos homens ocupados somente com os negócios desta
terra. Não me atrevo a,dizer que o mesmo espetáculo se reproduza nos nossos dias. São muitas as almas que se prepa
raria no silêncio, na oração e no reconhecimento a receber as
graças divinas, que traz à terra o Verbo Feito Carne. Mas
que são essas almas em comparação de milhões e milhões de
homens pára os quais Jesus também se encarnou, para os
quais deu o seu prèciosíssimo sangue e que deveríam parti> cipar também dos benefícios de sua vinda e no entanto vivem
{ sepultados nas trevas da idolatria, separados da sua Igreja,
ou mortos pelo pecado à vida espiritual da graça? Entre o
povo eleito, entre os cristãos, como outrora entre os filhos de
• Israel, quão poucos são os que se recolhem um momento no
interior de sua alma, para considerar a grandeza dó benefício
' imerecido, e agradecer, ao menos com uma prece, com um
■suspiro, com uma lágrima, o Autor de nossa vida sobrenatu• ral, o Redentor de nossas almas! Sim, cristãos, antes de tudo,
é a gratidão que nos deve reunir aos pés daquele presepe. A
i; gratidão supõe o conhecimento do benefício recebido. Disi ^râídos pelas'nossas ocupações cotidianas, passam-nos des-.
percebidos os grandes bens que nos legou Cristo, de que
^gozamos inconscientemente sem um sentimento de gratidão,
7 ignorando, até, Aquêle que no-los liberalizou. Fixemos por
uupi instante, pois, os nossos olhares nestes benefícios. PerIvmiti que para facilidade da memória e boa disposição de
|ordem eu vo-los reduza a três principais: Jesus, vindo a este
? mundo, ensinou-nos a sua doutrina, legou-nos o seu exemplo,
|jdèu por nós a sua vida e o seu sangue precioso. Doutrina,
;; .exemplo e vida de Jesus Cristo que nos ilustra O entendimen: to com a manifestação da verdade. Cristo, que nos excita a
vontade com a precedência de seu exemplo, que nos eleva à
.vida da graça cdm o preço do seu sangue; tais os três pontos
í ;que proponho à vossa atenção e daí, se o permitir a estrèiteza
|ído tempo, deduziremos o nosso tríplice dever de gratidão,
dever de conhecer, de imitar os seus exemplos, de viver de
sua vida.
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Para preparârmo-nos à celebração dos grandes mistérios,
não há como excitar a nossa gratidão com a memória dós
grandes bens que nos proporcionou a Encarnação do Verbo.
Antes de tudo Jesus Cristo salvou-nos da ignorância,
irradiando sôbrè nós a luz da verdade. O homem ama natu
ralmente a verdade. E quando a possuir a pleno, quando à
sua inteligência fôr dado repousar tranqüilamente na posse
da verdade infinita, na contemplação de seus eternos resplendores, então será completamente feliz: Beata vita est
gaudium de virtute, diz Santo Agostinho (Conf. L. X, c. 23).
Mas nesta vida cá da terra, entre o alarido de paixões revol
tas, são muitos os inimigos que lhe contrastam a posse do
bèm supremo da inteligência, são ihúmeros os obstáculos que
íhe impedem a aquisição ainda das verdades essenciais à
vida humana. De pouca importância é relativamente para
o homem o conhecimento das verdades que nos revelam os
segredos mais ocultos da natureza. Diante das belezas admi
ráveis que as maravilhas do Universo revelam aos olhos, o
homem sente nascer-lhe espontâneo e natural o desejo de
investigar-lhe os mistérios, de desvendar-lhe os íntimos se
gredos. É a curiosidade justa e nobre do rei da criação que
procura conhecer nas suas mínimas particularidades o mag
nífico palácio que Deus lhe deu por morada. Mas enfim,
cristãos, por quanto elevada, por quanto seja louvável, útil e
proveitosa tal aspiração, o conhecimento dêstes segredos dá
natureza não é necessário à natureza humana. Há, porém,
outra ordeün de verdades que êle não pode impunemente des
respeitar sem descair de sua perfeição para nivelar-se com os
brutos. Colocado neste mundo, sem saber como, senhor das
próprias ações, consciente das próprias forças e da própria
impotência, êle pergunta naturalmente a si mesmo: Donde
veio? quem é? por que vive? para que tende? Da resposta a
estas perguntas, depende a orientação de sua vida, a direção
de sua atividade, a sua felicidade individual. Em outras pala
vras, não podemos ser felizes, se não sabemos que existe um
Deus, que nos tirou do nada, que nos deu uma alma imortal
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destinada a servi-lo nesta vida de provas, à qual sucederá
uma outra imortal e feliz, em que o veremos face a face, não
podemos ser feíizes se ignoramos os vínculos dos deveres que
nos unem uns aos outros e as obrigações que nos ligam a.
Deus. São estas, cristãos, verdades indispensáveis, essenciais
à perfeição e felicidade humana. Mas como chegaremos a
conhecê-las, como chegaremos à sua posse certa e tranqüila?
Basta talvez a nossa razão, bastam as fôrças naturais
de nosça inteligência para assegurar-nos a certeza dè que
havemos mister? Absolutamente falando, sim; moral e pràti
camente, não. Estai comigo.
A origem, a natureza imortal, os destinos e os deveres
do homem são verdades que absolutamente falando não supe
ram a capacidade da inteligência humana. À fôrça de longas
meditações, reciocinando e refletindo, o homem pode vir ao
seu pleno conhecimento. Más isto, repito, cristãos, é absolu
tamente e em teoria, em prática são tantos os obstáculos que
nos .surgem a cada passo, são tais os inimigos que nos assal
tam a. cada momento quando marchamos para a nobre con
quista destas verdades, que é pràticamente impossível que o
gênero humano as alcançasse com a só luz da razão, desti
tuída do apoio divino da fé. Podeis talvez colocar-me diante
dos olhos um homem que, ao cabo de longos anos de aturadas
meditações, de longas vigílias gastas no estudo e na reflexão,
chegou finalmente, com as únicas fôrças da natureza, ao
conhecimento cabal e certo da existência de Deus, da imor
talidade da alma e do fim e dos deveres do homem. Eu não
direi que é impossível, admirar-lhe-ei a potência do gênio,
mas ao mesmo tempo, com os olhos rasos de lágrimas, vos
apontarei, do outro lado, em frisante contraste, todo o gênero
humano. Sim, lançai um olhar sôbre estas inumeráveis mul
tidões, gerações passadas e presentes, considerai os inumerá
veis obstáculos que as impedem de penetrar no templo da
ciência e da verdade. A êstes é a incapacidade natural que
os tem na impossibilidade de assurgir às abstrações elevadas
do espírito; um véu denso, impenetrável cobre-lhes irrevogà-
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velmente qualquer verdade, que se eleve acima da experiência
vulgar, prêsa aos sentidos e à imaginação. A outros é a fra
gilidade do sexo. Rica de meios e coração, admirávelmente
dotada para os misteres de sua missão, a mulher é, de regra,
incapaz das altas especulações; os grandes pensamentos
caem das alturas de uma fonte viril. Vêde dêste outro lado
estas inumeráveis turbas que constituem os 4/5 da humani
dade . É o exército interminável dos operários, é a turba
inumerável daqueles que devem velar pelo mantenimento de
uma família e aos quais a fortuna negou a abundância de
seus dons. À força dos próprios braços e ao suor da fronte
devem o pão cotidiano que conserva a vida e â alegria do lar
doméstico. A êstes, absorvidos totalmentè pela faina do tra
balho diário, míngua o tempo necessário para as longas me
ditações do espírito, que só na paz e na tranqüilidade .da
solidão produz os seus frutos salutares. Eis que de todo o
gênero humano só nos restam, capazes de adquirir por si o
conhecimento das grandes verdades, uns poucos, raríssimos,
bem aquinhoados pela natureza de forças físicas e intelec
tuais, e privilegiados pela fortuna dos bens materiais que os
forrem à necessidade imperiosa e aos cuidados do sustento
da própria vida. Dêsses, ainda, quantos infelizmente se tor
nam por própria culpa indignos de que lhes brilhe a luz da
verdade. A riqueza é, por via de regra, mãe da indolência, ea verdade é o prêmio da aplicação trabalhosa e cansativa; as
riquezas fomentam tôda casta de vício e dão livre curso aos
desejos dos apetites desordenados e não há véu tão denso e
que mais obscureça e empane a inteligência, do que o fumo
das paixões. Daqueles poucos que remanesceram,' tirai ainda
êsses muitos que se deixam levar pela corrente geral das
paixões e tereis um número sobremaneira escasso de homens
que, ainda assim, só em anos avançados e quase no têrmo
da vida, chegarão à desejada meta da posse certa e tranqüila
da verdade. Pobre humanidade! Que seria de ti se Jesus
Cristo não acendesse em teu seio a luz da sua doutrina e não
suprisse, com a sua divina autoridade, a impotência e a fra-
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gilidade de nossa débil razão! E aqui, cristãos, eu vos quisera
fazer sentir intimamente o valor inapreciável dêste dom di
vino, quisera-vos fazer compreender a grandeza dêste bene
fício inestimável; mas sinto ao imesmo tempo a impotência
da minha palavra, incapaz de traduzir um pensamento, ó.
sentimento, que experimento, mas não posso exprimir. Pen
sai que seria da pobre humanidade, abandonada à própria
impotência, a debater-se em vão nas trevas do êrro, nos tor
mentos indizíveis da dúvida. O mundo gentio, cujos mais
altos representantes (P lín io ) chegaram, nos paroxismos do
desespêro, a afirmar que o ho|mem é o mais infeliz de todos
os sêres; e o mundo moderno anti-cristão, mais culpado que
o antigo por ter rejeitado a luz que a êstes não brilhara,
dão-nos uma idéia, ainda que vaga, do que seria tôda a hu
manidade, sem Cristo. Imaginai um homem, acabrunhado
pelas misérias que o acompanham do berço ao túmulo, e que
ignora ao mesmo tempo a Providência dum Deus amoroso,
que dirige êstes males temporais para fins mais elevados, um
homem sem esperanças numa felicidade eterna, que anseia
por gozar e ao mesmo tempo sente a incapacidade de sacia-se
nos bens que o rodeiam, que infeliz, que mísero! E êste seria o
estado de quase todos nós, sem Cristo, verdadeira luz do
mundo. E nós vivemos e respiramos neste ambiente de ver
dade, nesta atmosfera de esperança, repousando tranqüilos
na certeza, que é a maior felicidade da inteligência, sem tal
vez o menor sentimento de amor e de gratidão para com o
autor de tão grande benefício.
Mas talvez Jesus Cristo, vindo à luz do mundo, não fêz
senão confirmar, com a divina autoridade de sua palavra, a
verdade que, absolutamente falando, não excede a capacidade
da razão humana? Não, cristãos, Jesus Cristo fêz muito mais.
Do tesouro insondável de verdades, êle nos revela também
verdades superiores de muito à nossa limitada natureza.
Se alguma coisa sabemos da vida íntima e misteriosa de
Deus, a Jesus o devemos, se sabemos os prodígios de amor de
um Deus à sua criatura, a Jesus o devemos.
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O Deus, que a razão humana nos fazia conhecer como
Causa Suprema de tudo o que existe, vem no-lo. mostrar como
Pai amoroso, solícito pelo bem e felicidade de cada um de
nós, como Divino Esposo, que, unindò-se às nossas almas,
pela graça, eleva-as a uma ordem sobrenatural de bem-aventurança e participação da vida divina. E percorrei tôdas as
outras verdades tão consoladoras da nossa santa fé, tudo
benefício e'dádiva do imenso amor de Deus. Tal é, cristãos,
o primeiro e grandioso dom de Cristo à natureza humana, a
sua doutrina, a manifestação da verdade, que livra da escra
vidão do êrro e da ignorância e faz-nos verdadeiramente livres,
da liberdade dos filhos de' Deus. Veritas liberàbit vos. Ego
sum veritas.
II.
Mas ao erisinamento da verdade, Cristo uniu a con
firmação do exemplo, a verdade para esclarecer a inteligên
cia, o exemplo para estimular a vontade; É o meio mais eficaz
para decidir-nos a abraçar a prática árdua e dificultosa de
uma doutrina elevada: vê-la exemplificada num modêlo ao
alcance de nossa imitação. Validior est vox operis, quam vigoris. (São Bernardo, in 58 in C an t.). A doutrina entra-nos
pelos ouvidos, as obras falam-nos aos olhos, e mais convence,
seduz e atrai o que vêerh os olhos feito, do que o que ouvem
os ouvidos poder-se fazer.
E por isso é que Jesus quis ser o nosso primeiro exem-plar. Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci vobis
ita et vos faciatis. E o seu exemplo foi iím exemplo universal
e foi um exemplo fecundo.
Foi um exemplo universal. Porque, se todos os homens,
de qualquer estado ou condição que sejam, são obrigados* à
observância perfeita da lei cristã, todos encontrarão em Jesus
Cristo, espelhadas, as virtudes próprias do seu estado. Èle
viveu a vida doméstica de obediência e recolhimento, a vida
de família, viveu a vida pública, na agitação do mundo e do
trato com os homens; conheceu a vida obscüra e trabalhosa
do operário, e achou-se entre os aplausos e aclamações das
turbas. De sorte que não há condição, não há estado, não há
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grau algum de viver social, que na meditação da vida de
Cristo não encontre documentos e norma segura Mas foi
sobretudo à humanidade pobre; à humanidade aflita, à hu
manidade oprimida pelo trabalho e pela fadiga, que êle quis
legar a consolação do; seu exemplo. Cristo olhou de prefe
rência para esta grande maioria do gênero humano, que éritré
os desconchegos da pobreza, que entre as angústias da dor,
entre os gemidos da miséria, procura uni alívio, Um consôlo,
uma fôrça sobrenatural que lhe infunda alentos para levar
com resignação o pêso de sua cruz. È êle, na virtude do seu
exemplo, deixou-nos esta fôrça, êste alívio, êste consôlo. •Que
maior consôlo, com efeito, para o operário cristão, entre as
labutas cotidianas do ofício, que pensar que o trabalho ma
nual operado foi a partilha de Cristo, durante quase tôda a
sua vida, que aquêles instrumentos toscos foram santificados
pelas mãos de um Deus, que o Filho do Eterno ganhou, neste
mundo, o pão de todo o dia, com o suor da fronte! Que maior
alívio para o pobre, para o deserdado da fortuna, ou curvado
pela enfermidade, num leito de dores, que o recordar-se que
o Senhor do Céu e da Térra, voluntàriamente se quis sujeitar
aos mais atrozes padecimentos, à mais áspera pobreza, por
seu amor? Quantas lágrimas não tem enxugado, quantas
resoluções heróicas não tem inspirado a vista dum crucifixo?
Oh! que em, verdade não há ninguém, para o qual a vida de
Jesus não seja um ensinamento, um estímulo, um conforto.
E pórque universal, o exemplo de Cristo foi também de
uma fecundidade tôda divina.
Como empalidece, diante da eficácia da vida de Cristo,
a influência efêmera que exercitaram sôbre o gênero humano
os homens mais ilustres! Muitos, com o fulgor do gênio,
com a potência da palavra, com a simpatia do trato, lograram
concentrar sôbre si a atenção dos seus contemporâneos,, e
arrastá-los à imitação das próprias ações, ao seguimento das
próprias doutrinas. Mas, com o volver dos anos, o tempo fêz
a sua obra. As suas doutrinas aí jazem no olvido, sob o pó
das bibliotecas, onde só de quando em quando lembra a algum
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erudito volver àqueles esquecidos volumes; e, enquanto ao
exemplo de sua vida, apagou-se com a memória dos primeiros
admiradoiés. Quão diferente é a eficácia do exemplo de
Cristo!
Enquanto os séculos corroem às obras do homem, não
fazem senão enrobustecer, acrescentar novas glórias à de
Deus. Não há verdadeira grandeza moràl, que não seja um
revérbero, um influxo da vida de Cristo sôbre a humanidade.
É Cristo, com a potência de seu exemplo, que enamora os
corações nobres, que inspira os grandes heroísmos. Vêde
êstes esquadrões inumeráveis de mártirés, que, diante dos
mais atrozes tormentos, não empalidecem, não desfalecem
diante das. ameaças dos tiranos, mas persistem constantes no
testemunho à verdade e à justiça. Perguntai-lhes quem lhes
infunde alento e vigor. E êles vos responderão: o exemplo de
Cristo, o meu Senhor foi perseguido, foi maltratado, foi cru
cificado, eu sou seu discípulo, é para mim a maior dita seguir
as pegadas do meu Divino Mestre. Vêde êstes exércitos inu
meráveis de anacoretas, que transformam os adustos areais
da Líbia e as áridas solidões da Tebaida em ameníssimos
jardins onde floresce tôda a sorte de virtudes. Perguntai-lhes:
Que vos retém longe de todo comércio e convívio humano?
E êles vos dirão: Nós vimos o nosso divino Mestrq jejuar 40
dias no deserto, retirado dos homens e só com Deus conver
sando e, enquanto outros imitam as suas fadigas apostólicas,
nós o seguimos no amor à solidão e ao recolhimento. Vêde
êstes inumeráveis obreiros evangélicos, que, arrostando tôda
espécie de perigos por mares e por terras desconhecidos, so
frendo as contradições e as perseguições dos homens, levam
por tôda a parte a boa nova do Evangelho e não têm outra
sede, outra aspiração, outro desejo senão o da salvação das
almas. Donde é que lhes vem esta fôrça sobrenatural, que
não conhece empecilhos nem obstáculos? E Xavier vos res
ponderá por todos. É na meditação ou exemplo de Cristo, na
qual passo as noites inteiras, que vou haurir coragem e alen
to . Cristo não teve outro cuidado, senão de glorificar o Pai,
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eu não quero ter outra aspiração senão a propagação e ampliação do seu reino na terra. Interrogai ainda a êstes mir
lhares e milhares de virgens, quem lhes ensinou a viver neste
mundo uma vida dç anjos e tôdas a üma.voz vos responde
rão: o exemplo de Cristo. Cristo foi virgem, uma Virgem
‘ escolheu para sua Mãe Santíssima, virgem foi o seu discípulo
'predileto de seu coração; virgem também eü quero viver com
Cristo virgem. Por último, crjstãos meus, dignos dêste nome*!
a vós mesmos perguntai, entrai no santuário da- vossa consfeiência: quem é que na hora da tribulação nós conforta e'ldá
as, quem é que nos anima à imolação e àò sacrifício,
senão ó exemplo de Cristo? Quantas vêzes úin olhar lançado
sôbre um Crucifixo pode mais sôbre nossas almas do que
tôdas as razões humanas, do que todos os motivos mais po
derosos que nos podem sugerir os homens? Oh! agradeçamos
do fundo da alma a Cristo, que nos deixou, nos exemplos de"
sua vida, um manancial inexaurível de energias, esta fôrça
Í?">moral, ésta fôrçsa divina, êste auxílio poderOso pára nossas
almas.
III.
Grande foi o benefício de iluminar-nós com a sua
verdade, maior o de confirmado com o seu exemplo; mas o
extremo de fineza do amor de Cristo foi dar por nós o seu
sangue. Êle mesmo o disse; Não há maior prova, de amizade
do que dar a vida por quem se ama.' E êle a deu, até á última
gôta de sangue, pela humanidade desvalida. É em virtude
do sangue do Homem-Deus que o gênero humano, degradado
no seu primeiro representante e incapaz de tornar por si ao
primitivo estado de justiça original, foi levantado, foi repristinado e restituído a sua primeira dignidade, por Cristo que,
nos extremos de sua caridade, reparando as ruínas acumula
das pelo primeiro pecado, elevou o gênero humano à digni
dade de filhos adotivos de Deus, elevou-o à ordem sobrena
tural . Entre os cristãos fala-se não raras vêzes na ordem
. sobrenatural, mas mui poucos são os que podem aquilatar a
grandeza de tal benefício. Que se entende por ordem sobre-
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natural? Uma ordem que excede as forças da natureza! Bem.
Mas o que quer dizer isso? Ouvi-me.
O homem foi criado por Deus para conhecê-lo, servi-lo,
amá-lo e glorificá-lo. Infinitamente bom, e infinitamente
sábio, Deus não podia propor-se outro fim senão a sua própria
glória, a manifestação externa de suas infinitas perfeições,
comunicando-as de algum modo às suas criaturas. Para
obter tal fi,m, êle ornou o homem de inteligência, irradiação
participada daquela Luz Eterna e Ineriáda, dotou-o de von
tade, enriquéceu-o enfim de tôdas as faculdades necessárias
para a realização de seus desígnios. É por meio destas facul
dades naturais, que nós conhecemos a Deus, que se nos revela
como Autor da Natureza, em cada uma de suas obrás. A
harmonia do Universo nos revela a sua Suprema Inteligên
cia, os movimentos da criatura o Eterno Motor, as perfeições
limitadas e criadas a Perfeição Infinita e.Substancial. Tal é
o conhecimento que podemos ter de Deus nesta vida, e se êle
ainda não nos satisfaz de todo, nem nos faz felizes, na outra
vida Deus nos proporcionaria outros meios naturais de o ser.
Até aqui estamos na ordem natural. O homeim, com suas
faculdades meramente naturais, que tende a um fim mera
mente natural. E uma vez suposta a criação livre da parte
de Deus, tal ordem é necessária. Mas Aquêle Infinito e Pri
meiro amor não se contentou, quis manifestar-se ao homem
em todos os esplendores de sua glória. A natureza não per
mitia mais que um conhecimento imperfeito do Sumo Bem,
nenhuma criatura podia pretender a visão intuitiva daquele
Abismo Insondável e Infinito de Perfeições. Pòis bem, Deus
rasga o véu que o encobre e chama o homem à contemplação
imediata de sua Essência. Já então tudo é impropórcionado
na criatura para tal fim. As faculdades naturais incapazes e
incapaz o próprio homem de operar nesta nova ordem com as
próprias fôrças. Mas Deus vem em auxílio de sua criatura.
Nesta vida comunica-se a sua graça que vivifica as nossas
ações, tornando-as dignas de tão grande prêmio e na outra
confortará a nossa Inteligência com a luz da glória para que
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possamos fitá-la diretamente nos infinitos resplendores daquelé Divino Sol. E eis o hómem elevado até ser feito de
algum modo consorte da Divina Natureza. O modo inefável
v desta união da criatura com o seu Deus, nós não o sabemos
compreender, nem explicar, só podemos dizer que será infini. tamente superior a quanto nos podemos figurar. Óh! que
| amor infinito, que benefício inefável. E tal benefício, cristãos,
i;': nós o devemos a Cristo, porque a graça é o preço de seü
t preciosíssimo sangue.

A IGREJA — O FATO DE SUA EXISTÊNCIA

* À Igreja representa um papel de primeira importância
na nossa vida espiritual. Geralmente as, primeiras verdades
de fé, aprendemo-las nos joelhos de nossas mães. Juntavanos as mãozinhas e ensinava-nos a dizer Pai Nosso/ Mais
tarde, verificamos que os seus ensinamentos concordavam
com os dos sacerdotes, dos teólogos, dos livros — numa pa
lavra, èrà ó ensinamento da Ig r e ja ... A Igreja era e é a
garantia da fé. Com o amadurecer da razão, na juventude
surge o desejo dé conhecer melhor a Igreja. Desejo às vezes
alimentado por uma necessidade de apologética (crise reli
giosa da juventude), é a Igrejá a depositária autêntica dos
ensinamentos de C risto?... outras despertado por uma exi*

*

Conferência no Instituto Social, em 30 de abril de 1940.
E squem a :

Interêsse do estudo da Igreja.
Vários aspectos.
O fato da Igreja — único:
na sua extensão;
na sua duração inexplicável pelos
meios naturais;
fins que procura realizar;
na sua natureza de
sociedade intelectual que
nunca se contradisse e
^
sempre correspondeu às exigências de uma deposi
tária de uma revelação divina.
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;gência de vida religiosa mais intensa e profunda. Sentimos
i:que a Igreja é a depositária de uma vida religiosa profunda
e queremos sondar o seu mistério — por ela chegar melhor
•a Jesus e a Deus.
Á Igreja apresenta-se-nos, porém, como uma realidade
Sobremaneira complexa. A sua fisionomia apresenta grande
variedade de aspectos. Impossível esgotar-lhe a riqueza-com
a simplicidade de um olhar superficial. Importa multiplicar
e variar os nossos pontos de vista.
, A Igreja — çdmo um fato — questão histórica.
A Igreja — nas suas origens — questão exegético-crítica.
' i
À Igreja ■
— na sua vida íntima — questão dogmática.

r
Como um fato, ó que, para logo, nos impressiona é a
sua extensão, a grandeza de sua construção. È um caráter
distintivo que para logo a separa de tôdas as outras formas
e aspectos da vida social. Nenhuma outra se lhe pode com
parar. A Basílica Vaticana é o maior templo que ainda se
elevou ao cultojle Deus. Símbolo da Igreja. Seus filhos são
hoje quase 400.000.000 (380.000.000) — espalhados por
tôda a terra.— recontados em tôdas as raças — vivendo sob
todos os regimes políticos e todos os graus da civilização.
(25-26.)
O que importa ainda notar — sobretudo no confronto
com certas religiões orientais e o protestantismo — é que
a Igreja não é uma simples denominação externa que cobre
uma multidão polimorfa de crenças e atitudes religiosas. A
organização da Igreja é nítida, precisa, fàcilmente identifi-
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çável. Ehtre os que lhe pertencem e os de fora, as fron
teiras são nitidamente traçadas. Em tôda a parte, um ca
tólico distingue-se de um protestante, e vê noutro católico
um irmão. Esta demarcação — que constitui uma verda
deira família — não é de ordem material — geográfica, po
lítica, racial> lingüística :— é de ordem espiritual. Nasce
de uma atitude dá alma, Como é difícil traçar fronteiras no
domínio do espírito: Cómo conseguiu a Ig r e ja ...
E êste resultado consegue a Igreja — não por uma juxtaposição de materiais — mas por uma conquista. Fôrça
íntima de expansão... Plenitude de vida que se afirma —
que deseja crescer e fixa as suas fronteiras. Sua tendência
à universalidade. Ontem, o império romano — o Mediterrâ
neo. Vontade de impor a sua realidade — consciência de sua
capacidade indefinida de crescimento .
Extensão ilimitada e unidade poderosa — Amplitude no
espaço e plenitude de vida interior. A esta grandeza vem
associar-se outra não menos maravilhosa. Evidentemente
esta expansão conquistadora, êste crescimento orgânico, que
atinge os limites do mundo exige tempo. E a duração da
Igreja é outra maravilha. Dois mil anos de vida sãò.penhor
de uma estabilidade invicta. Estabilidade diz mais que sim
ples duração, Dura o que não cessa de existir, tudo o que
atravessa o tempo, ainda sob a metamorfose de estados di
versos. A estabilidade implica duração contínua, permanên
cia do presente no passado, ininterrupção na vitalidade de
um organismo essencialmente idêntico a si mesmo e sempre
adaptado às novas exigências da vida. Tal é a duração da
Igreja: a sua constituição, a sua doutrina, os seus ritos —
nos seus elementos essenciais, são hoje o que eram no prin
cípio. Êste fato é único.
Nas outras formas de vida social — ou a seivá da v id a /
se esgota bem cedo, ou a prevalência das fôrças de oposição
lhe tolhem bem cedo a possibilidade de crescimento e expan-
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são. A Igreja Católica parece dispor de uma duração ilimi
tada . Nenhuma instituição, nenhum Estado, nenhuma forma
de vida social, na nossa civilização ocidental, é contemporâ
nea da infância da Igreja. O norte da Europa estava ainda
coberto de floresteis virgens e ela já era grande. Página de
M acaulay.

Êste fenômeno de vitalidade imortal torna-se ainda máis
admirável quando entrarmos a considerá-lo máis de perto,
para procurar-lhe uma explicação.
1 Os meios externos que fundam e conservam outras or
ganizações sociais ou políticas fôra pueril invocá-los no caso
da Igreja.
A fôrça fundou impérios e consolidou dinastias: Gésar
— Alexandre — Napoleão. A Igreja não tem exérçitos. Com
a espada não-se conquistam as consciências. A espontanei
dade da adesão é a primeira, condição da vida religiosa*.
A política tem elevado grandes construções históricas.
O império romano — o império britânico. Mas a política tem
raras vêzes auxiliado a Igreja— quase sempre â combate.
Não há quase decênio da história que não registre o con
traste com as grandes forças políticas do dia. Império romàno. Lutas entre o sacerdócio e o império — Século X VI
Séculos XVIII, XIX, X X .
A economia — posse e organização dos meios de produ
ção — assegura um domínio universal em nossos dias — Es*
capa completamente à Igreja.
A Igreja está desarmada — polítiça, militar, industrial
mente e nunca foi tão manifesta a sua vitalidade espiritual.
Mienós ainda se explica a duração da Igreja pelos fins
que ela visa. Na sua doutrina como na sua moral a Igreja
não lisonjeia nenhuma das paixões da humanidade. Dos
seus sacerdotes, como dos seus fiéis, exige uma vida de sa
crifícios, de renúncia. Ela luta sempre pelo espiritual contra
o material, pelo eterno contra o temporal, pela razão contra
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o instinto, pela moral contra o animal. Os sucessos efême
ros que podem assegurar as instituições que agem no sen
tido dos instintos, depravados, ou das necessidades animais
(fome etc.), não podem explicar a longa duração da Igreja.
Há nela uma, fôrça interna de vida, única no seu jgênero.
Se quiséssemos apanhar ao vivo a impossibilidade hu
mana de semelhante transformação, poderiamos recorrer a
lima imagem concreta. São Pedro na Via Appia *— Ver
K oslers , UEglise de riotre foi, págs. 63-64.
É uma novidade singular na história esta duração in
destrutível. Há mais ainda. À vitalidade da Igreja não é um
simples fato, é um direito. Ver L. F., Conf., págs. 10-11. Esta
conferência é a desta série: Fé. Divindade da Igreja.
*

*

*

O simples fato desta existência — considerada na sua
exterioridade social — já rompe com o quadro habitual das
leis psicológicas e morais que regem os destinos históricos das
criações humanas. Torna-se mais admirável, porém, quando
examinamos mais de perto a natureza da Igreja. A Igreja
apresenta-se-nos à inteligência como a depositária de uma
mensagem divina à. humanidade. . .
É assumir ante a razão o pêso de responsabilidades fo r-midáveis. . .
Uma instituição assim não pode contradizer-se. Neces
sidade de coerência. Nada mais fácil como exigência ra
cional — nada mais difícil à fragilidade humana — Razões
psicológicas — razões históricas.
Escolas filosóficas — P latão — A ristóteles — K ant —
B ergson .

Budismo — Protestantismo.
O que nenhuma escola conseguiu, realizou-o a Igreja*—
fundar e conservar uma sociedade pública das inteligências

._______________
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— Ver L. F., Conf., págs. 11-19. Digressão sôbre a intransi
gência doutrinai da Igreja — Ibid., págs. 18-20.
Não examinamos ainda todos os aspectos exteriores da
existência externa da Igreja. Mas a impressão que já se des
prende é que nos achamos diante de uin fato único na his
tória da humanidade. Que esta impressão nos excite O de
sejo de conhecer-lhe mais de perto a estrutura ê de sondar
mais profundamente as fontes misteriosas de sua. vida tão
singular.
.

A IGREJA E A CIVILIZAÇÃO

* Q fato da existência da Igreja — sua amplitude no es
paço, sua duração no tempo — aparece-nos como um acon
tecimento reãlmènte singular na história.
“Uma sociedade dotada de tal poder de vida não po
derá deixar de exercer uma ação profunda. Com efeito, a
Igreja Católica constitui o grupo humano mais rico de in
fluência que a história conhece” . (Lip. 31.)
Influência sobretudo no domínio espiritual — Fecundidàde — Ação religiosa e profunda. Foi a Igreja que fundou
a cristandade — que introduziu de modo diiradoiro na Eu
ropa e fora o cristianismo, crença num Deus pessoal — na
imortalidade — no Serviço desinteressado — bem comum da
cultura moderna — graças a ela.
Mas influência também na civilização — Convém estu
dar de perto êste ponto — não só pelo interêsse teórico —
mas também pelas suas conseqíiências práticas.
Civilização e cristianismo são realidades distintas — não
se movem; no mesmo plano.
O cristianismo tem uma finalidade sobrenatural — co
municar à humanidade a vida divina — prepará-la para a
felicidade da participação da vida divina. (101-Í02)
Usa de meios sobrenaturais — a ação da graça, das vir
tudes infusas — fé, esperança e caridade — por meio dos sa
cramentos.
A civilização é um bem de ordem natural.
Seu fim — assegurar a felicidade terrena — a prosp©-'*
*

Conferência no Instituto Social, em 14 de maio de 1940.,
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ridade temporal; abundância racional dos meios para o de
senvolvimento físico, intelectual e moral do homem — de
pende de fatores geográficos, biológicos, culturais (ciência,
arte, direito, economia, finalidade relativa -r- que se deve
subordinar ao fim último.
Corolários: (102-103)
1.
°) O cristianismo não se identifica com nenhuma ci
vilização no tempo;
2. °) Pode coexistir com várias civilizações no espaço.
Mas independência não é exclusão; distinguir não é se
parar . . . (L eão X I I I . )
,É a lição da história.
A ação da Igreja exerceu-se em todos os setores da cul
tura. Econômica, social, artística.
Lembremos apenas o intelectual:
Preservação dos tesoiros da cultura antiga.
Organização do ensino primário.
Fundação das Universidades.
Ação profunda — Benemerências reais e inesquecíveis
— mas acidentais — O domínio próprio da ação da Igreja
é o moralO valor ético do homem é a espinha dorsal da civili
zação. (113)
A moral é a perfeição específica do homem. (115)
A moral condiciona a eficiência das técnicas. (115)
A moral equilibra os impulsos do egoísmo e disciplina as
paixões. (115)
A contribuição, do cristianismo foi aqui singular — Re
ligião sobrenatural — não se pode desinteressar da natureza
— exige-a reta ou a retifica. (109)
E sua ação aqui foi de uma eficiência singular e insubs
tituível .
Ação iluminativa
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Ignorâncias dolorosas e funestas das civilizações
antigas. (110) •
Ação do cristianismo.
Ação vital (112, 117)
Texto de T a in e .
Verificação histórica do Vos estis sai terrae.

A IGREJA — SUA ORIGEM

* Demos ura passo adiante: A . Igreja revelou-se-nos
como uma vida — vigora — através dos séculos. Ela a
recebeu em um dado momento da história.
“A sua prodigiosa vitalidade manifesta nas suas origens
uma extraordinária impulsão do alto, partida de um Ser
Vivo que possuía a vida por séculos capaz de -encher de vida
a humanidade inteira. E o seu gesto criador não foi nem
podia ser inconsciente; partiu-lhe de uma vontade clarividente, que visava um fim! e ordenava os meios à sua reali
zação” . (L. 71)
Invencivelmente a Igreja leva-nos assim a Cristo; nós
hoje o sentimos; historicamente ela nos leva a Êle, Compulsamos os documentos históricos que nos falam das
.origens. (L. 99)
Jesus apresenta-se-nos como portador de uma mensa
gem divina — uma missão religiosa — a redenção da huma
nidade. Salvador — Redentor. (L. 101)
Trouxe-nos uma iluminação das inteligências — liber
tação das almas — alívio — conhecimento da verdade —
paz interior (pacem) viva — via veritas vita — Veni ut
vitam hàbeant.
Eista missão lhe foi confiada pela vontade do Padre.
Vim para fazer a vontade de quem me enviou. Meu ali
mento é fazer a vontade... (L. 102)
Cumpriu esta missão, tarefa de sua vida — duplo aspecto
dela — o primeiro em relação a Deus ■
— vida intima de
Conferência no Instituto Social, em 11 de junho de 1940.
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Cristo — relações com a SS. Trindade. Mas a Redenção
tem um caráter terrestre: ação poderosa (e visível sôbre
as almas — iluminação das almas e infusão de vida nova e
conquista das almas — Jesus começou pessoalmente êste
trabalho, percorrendo vilas e cidade da Galiléia — Caráter
ocasional do seu ministério — não empreendeu a conquista
sistemática do Universo. Seu trabalho é uma sementeira —
a outros a colheita. (L . 103)
A explicação dêste proceder está na vontade decidida —
expressão da vontade'de Deus — de confiar a outros homens
uma porção da realização da obra salvadora, cuja reali
zação faria parte da história.
Eis por que, desde o princípio da sua vida pública, co
meça a reunir discípulos. João, André, Pedro, Natanael.
/Entre êstes escolha dos Doze — Solenidade da escolha —
Corpo organizado — fechado — Colégio — Nomes — A êstes,
doze confiou a missão de pregar ò “reino de Deus. (L. 105).
1 °) Ensinar a verdade. Ensina-lhes para que ensinem.
Euntes docete. (L. 180-182)
2.
°) Santificar as almas — Administrar o batismo —
porta do céu — Perdoar os pecados — Renovar a oblação
perene do sacrifício redentor.

3.
° ) Governar as almas com autoridade pastoral — Qu
vos audit me audit.
Por causa desta missão — tão elevada pelos poderes que
comportava, os doze receberam um nome .especial — que
significasse a sua função e vocação — nome nesta acepção
— que na roda dos fiéis foi empregado com exclusão de
qualquer outro — de uma grandeza histórica incomparável
— Apóstolos, portadores de uma mensagem divina — re
presentantes de Cristo — com poderes de penetrar até à
consciência dos fiéis e a sua vida mais íntima. (L. 106)
Escolha de Pedro — No grupo dos Doze, mais tarde
fêz Jesus uma escolha mais íntima. Entre êles escolhçu^um
chefe .— fundamento de unidade indestrutível — depositá-
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rio de plenos poderes ■>— portador das chaves do reino de
Deus. (L. 107 e 108)
Cena evangélica da Cesaréia— Nenhuma, outra pala
vra saída de lábios humanos teve na história universal um
significado e um alcance tão prodigioso como a palavra pela
qual Simão, pescador do lago de Genesareth, recebeu
a promessa de que seria o-fundamento da Igreja de Cristo.
Exposição e exegese. Texto dè São João — Exposição e
exegese. (L . 108).
No texto de São Mateus aparece pela primeira vez o
nòme que Cristo deu à sua fundação — e que ela conser
vará até ao fim dos séculos — qahal — Ecclesia — sociedade
santa — povo de Deus. (L. 110)
Palavra de Cristo — Poucas palavras para efeito tão
grandioso — Palavra criadora — para agir não dispunha só
da p alavra— sua vontade por si criadora — segurança de
seu poder, gerador da vida — Um gesto capaz de despren
der torrentes de vida. (L. 72)
Resumindo e sintetizando — A Igreja nasce da vontade
de Cristo como urna
Sociedade — multidão de almas orientadas para um fim
— Conveniência — para a natureza do homem social é o
vínculo normal da transmissão de todos os bens — vida —
cultura — família — sociedade civil. Igreja. (L. F.r 3-5)
Orgânica — organismo conjunto de partes coordenadas
ou subordinadas em vista de um fim — cada qual com sua
função. (L. 85)
Hierárquica — com poderes constituídos, nos quais a
autoridade vem de cima para baixo. (L. 92)
Visível — Distribuição de poderes a pessoas e grupos
definidos assegura a visibilidade da Igreja como organização
— como união orgânica realizada em vista de um fim.
Designação externa de funções. Pela sua constituição a
Igreja = organização hierárquica dos fiéis sob a direção do
Papa e dos Bispos em comunhão com êle. (L. 94)
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Conclusões práticas.
Não existe cristianismo fora da Igreja — A Igreja não
é um luxo dispensável: é a via normal de acesso a Cristo
— e a Deus — qui vos audit — docete: qui crediderit. Fora
da Igreja não há verdade cristã — não há santificação —
não se vai a Cristo — fora de Cristo não s.e vai a Deus — Via,
Vita et Veritas, Trilogia indissolúvel — Para os povos — como
para as almas — ^aproximar-se da Igreja» viver mais intima
mente de sua vida, é aproximar-se de Deus.
Tendes a lúz para discernir o equívoco funesto do anticlericalismo. Não atacamos o Evangelho, combatemos o
clero. Cristo sim, Igreja não. Tática que-surte efeito. O
clero aparece-nos com seus defeitos humanos, que é fácil
ridicularizar. Daí a tática da maçonaria —r difundir ane
dotas, vulgarizar escândalos de sacerdotes e religiosos — Das
pessoas o descrédito redunda sôbre as instituições. “ Próprio
das inteligências acanhadas deixar-se impressionar pelos de
feitos dos homens e não pela grandeza das instituições” .
Resultado que de fato se mira: afastar os homens da Igreja
— e de Cristo e de Deus.
Cumpre reagirmos:
Na nossa vida pessoal. Respeito ao sacerdote — alto con-,
ceito da sua missão — oração pela sua santificação — cola
boração sincera para que êle realize a grandeza de sua
missão.
Na nossa influência social — impedindo que se fale mal
— Norma de família — combater usos (apelidos e gestos),
conservar os sinais externos de reverência e respeito.

PODERES DA IGREJA

* Cristo fundou uma sociedade espiritual para conti
nuar e realizar a sua obra — Recapitulação.
Esta missão da Igreja é constante. Passam as pessoas,
mas a instituição persevera. Quando Jesus fala aos “Doze” ,
anuncia-lhes muitas coisas que êles. não verão pessoalmente
— a ruína de Jerusalém — os sucessos dos últimos tempos,
estarei convosco até à consumação dos tempos. Tem diante
dos olhos uma pessoa moral. No domínio da vida natural
a espécie vive através do fluxo ininterrupto dos indivíduos.
(L. 116, 117)
Assim; na Igreja as pessoas passam — Judas pre
varica — Matias — mais tarde. — Paulo —: Barnabé —
mas a instituição permanece. Os “Doze” continuam a en
sinar. Pedro continua a ser pedra fundamental.
A Igreja conserva os poderes que lhe conferiu Cristo —
para formar o novo povo de peus.
Quais são êstes poderes? Poder de jurisdição — poder
de magistério — poder de ordem.
l.°) O poder de jurisdição “resulta simplesmente da
existência da Igreja como organização criada por Deus para
um fim por êle. estabelecido” . A Igreja tem o direito de
existir, de conservar o ser em todos os pontos do espaço e do
tempo. É o poder de jurisdição — poder de govêrno — poder
de empregar os meios necessários para assegurar a sua con:
sistência — e a sua ação no sentido do seu fim, o que
envolve: (L . 136)
Conferência no Instituto Social, em 9 de julho de 1940.
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a) A determinação das relações jurídicas dos seus mem
bros entre si, adaptando-as às novas exigências dos tempos.
Necessidade desta adaptação pelo crescimento e variedade
dos membros — pela variedade das circunstâncias externas
— dioceses
govêrno da Igreja---- Ordens religiosas — o
que implica poder legislativo, administrativo, judiciário e
penal. Tudo o que ligardes ha terra...
b) Determinação das relações da Igreja com o que lhe
é externo — com os que não são seus membros,, que lhe
respeitem a existência e a •liberdade de ação, Respeito à
autonomia do Estado.
A Igreja não tem poder direto
sôbre as coisas profanas. Tem-no, porém, indireto. O seu
fim é levar os homens a observância fiel da. lei moral. Desta
noção da Igreja deriva a nossa atitude fundamental. (L. 138)
“ A Igreja é uma organização por Cristo, de estrutura
hierárquica e monárquica, destinada a conservar e distribuir
os bens e a fôrça de vida que Cristo lhe confiou” . Sua razão
de ser é a vontade de Cristo: imediata ou m ediata...
(L . 173, 174)
Ela vale o que vale Cristo Jesus. Cristo possuiu a ■pie-'
nitude da potência divina — não delegada, .mas originária
— em virtude de união pessoal com o Verbo. (L. 174-75)
A Igreja é a expressão da vontade diyina.
Daí uma
relação da Igreja para Deus — e uma presença de Deus na"
Igreja. (L. 175)
A Igrejâ tem a consciência dè ser a serva de Deus —
cumprir a missão confiada a Cristo — Honra de Deus nas
suas mãos.
Daí se explicam vários aspectos e atitudes da psicologia
católica — a sua intransigência —r a sua fidelidade — o
seu heroísmo.
Desta atitute de subordinação que a Igreja toma rela
tivamente a Deus resulta a de soberana com que se apresenta
à humanidade. As ordens de Deus são direitos intangíveis
da Igreja. (L . 179)
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Direito de ensinar — Euntes docete.
Direito de culto e adoração em espírito e verdade —
oferecimento de uma oblação pura...
liberdade de existência e de ação — de ensino e
de culto,
independência perfeita no seu domínio religioso —
— influência, correspondente na família — ha
educação.
Gomo ãs ordens de Deus são direitos da Igreja, assim
as exigências da Igreja são exigência da vontade divina. Tudo
o que ligares.,. e . . . Distinção entre o direito divino e o
direito eclesiástico. (L . 180)
Penetração íntima no santuário da consciência.
De ser a Igreja vigária de Deus — resulta para os fiéis
que não só é uma fonte de obrigação — Mas de. elevação
moral e de acréscimo de valor. (L. 188)
Assim1se forma uma personalidade religiosa — rica e
poderosa — A alma tem um fim — uma doutrina — um
impulso — a maior fôrça possível . ..
Sentido à vida... força da Igreja Católica... devotamento das almas à sua obra: transformação espiritual do
universo ^ ordens religiosas— colaboração do laicado. A
Igreja exige muito, mas dá m uito... uma abundância de
vid a ... “Para as almas grandes uma vida verdadeiramente
fecunda tem infinitamente mais valor que todos os béns
externos que se sacrificam ao apostolado” .
É esta uma das razões... de sua imortalidade (causa
psicológica). (L. 190)
A idéia de Deus que implanta nas consciências... não
é uma noção abstrata — é uma potência de vida...
Religião concreta e precisa — consciente de seu fim.
A idéia do reino de Deus é tomada a sério... A maior soma
de fôrça organizadora... una e consciente de seus fins...
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— uma porção da humanidade foi unificada e elevada
ao grau mais alto de vida espiritual. O que nos ensina a
história repete-se na vida individual das consciências —
quanto mais vivemos na Igreja e da Ig r e ja ... mais se uni
fica e mais se eleva a nossa vida interior. Miais combatemos
o egoísmo que esteriliza e nos universalizamos.

O PODER DE MAGISTÉRIO
A Igreja hão é o próprio fim — O poder de govêrno pelo
qual se mantém; não é um fim absoluto — Além dêle há outros
poderes que asseguram os fins visados por Cristo, distribuição
da verdade e da graça... (L. 142, 143)
Poder de magistério e poder de ordem (sacerdotal ou santificador) — Poder de magistério — Cristo tróuxe-nos um
tesouro de verdades — uma palavra à consciência religiosa
da humanidade. Verdades teóricas e práticas. Ide, ensinai...
a fazer. .. (res fiãei et morum ). Necessidade da infalibilidade,,
para a Igreja nos transmitir os ensinamentos de Cristo.
(Ire, 136)
Não basta a Bíblia (137-138)
Prova escriturística (142 e segs.)
Razão teológica (42)
Consciência da Igreja (142 e segs.)
Imutabilidade da Igreja (144)
Evolução do dogma (145)
Sujeito da Infalibilidade
Passivo: Tôda a Igreja
Ativo: l.°) O colégio episcopal — magistério ordi
nário — concilio ecumênico
2.°)

O Papa.

Infalibilidade não é impecabilidade
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Infalibilidade não é privilégio concedido à pessoa mas à
função (161)
de Doutor supremo, quando (162)
ensina tôda a Igreja
definindo
Objeto
verdades relativas à fé e aos costumes (163)
Argumento escriturístico (182)

A DIVINDADE DA IGREJA

* A inteligência, já convencida, por evidências filosófi
cas, da existência de Deus, que deseja çertificar-se racional
mente dó fato da teofania ou comunicação sobrenatural feita
à humanidade, entreabre-se a perspectiva de. duas vias di
versas: uma analítica, outra sintética. A primeira remonta
à origem da religião que se diz revelada e, depois devasse—

&

__________________ :_____

*

Conferência pronunciada em reunião do Centro D. .Vital; a 26

de julho de 1929.
Esquema:
Dois métodos apologéticos:

ascendente

e descendente.

Consideremos a Igreja atual.
Desordens individuais:
A Igreja maravilhosa.

valor das instituições.

I — Na sua existência
O fato de 20 séculos de estabilidade .
Sempre perseguida. ■rEsta duração foi prevista: é um direito.
II — Na sua natureza
"

■
\

A — Coerência e imutabilidade doutrinai.
Impossível às escolas e religiões.
Pato n a Igreja
(Condenações doutrinais da Igreja — como apreciá-las).
(Não foi dito êste último ponto) .
B — : Eficácia sahtificadora
Conservação dos princípios morais.
Eficácia civilizadora e moralizadora das massas.
Poder de suscitar heroísmo,
vida religiosa,
santidade,
Amemos a Igreja.
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gurar-se, com critérios históricos, da existência dos fatos
que lhe deram o berço, examina com critérios filosóficos
a sua natureza, se nêles há caracteres que manifestem a
sua transcendência e atestem uma intervenção divina.
No caso concreto do cristianismo, êste método descen
dente começa por estudar primeiramente o grande fato do
Cristo, a sua divindade, por êle inequivocamente afirmada e
provada com obras que trazem o sigilo inconfundível de
Deus; passa em seguida a estudar-lhe a mensagem divina,
contida nos Evangelhos, os caracteres da instituição por êle
fundada e depois històricamentè. entre as diferentes confis
sões que se dizem cristãs, investiga qual delas traz em si estes
sinais distintivos do cristianismo autêntico e primitivo.
O método ascendente, segue uma direção oposta; começa
pelo presente e remonta historicamente ao passado, con
cluindo a divindade de Cristo da divindade da sua Igreja.
Esta instituição atual, contemporânea, nossa, e cuja histó
ria nos é acessível, como a história das outras instituições,
que se diz' depositária de uma revelação sobrenatural, traz
realmente na sua fronte impressos êstes sinais transcendentes
que sejam uma garantia divina da verdade de sua afirmação?
Na sua existência, difusão e conservação, na eficácia de sua
inexaurível e onímoda fecundidade moral e religiosa, não
ha algo de> superior ao simples jogo das forças humanas,,
algo de único e de extraordinário a exigir uma assistência
particular da Providência, numa palavra, um verdadeiro
milagre de ordem moral? Se assim é, a Igreja é divina, e
podemos racionalmente fiar-nos do seu magistério e receber
dos seus lábios a verdade sôbre as suas origens transcen
dentes. Destarte, por vias extraordinárias, conclui-se a di
vindade de Cristo do caráter divino da maior das sua obras;
enquanto, no método descendente, partindo da exegese dos
evangelhos, estabelece-se a divindade de Cristo que, do pas
sado, projeta os seus esplendores sôbre a imensa instituição
religiosa que lhe prolonga a missão através das idades.-
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Contemplamos o Cristo: contemplemos a sua Igreja.
Ante o espetáculo singularmente imponente desta gran
deza espiritual que há 20 séculos enche as páginas da nossa
civilização, o observadpr pode assumir duas atitudes di
versas .
A primeira é a da malevolência acanhada, sistemàticamente detratora e incapaz de elevar-se às eminências inte- '
leetuais donde se abraçam, em vista panorâmica, a grandeza
e as diretrizes dos grandes movimentos da história. É a
atitude dos espíritos superficiais e hostis quê, levados'por uma
curiosidade mórbida e pela sedução doentia do escândalo,,
não vêem na Igreja senão as fragilidades humanas dos que
a representam. Comprazem-se em assoalhar as décadências
morais dêste ou daquele católico; exumam nas velhas crô
nicas dos mosteiros, episódios vergonhosos de monges e mon
jas, positivamente abaixo da grandeza de sua vocação: triun
fam quando na vida de algum bispo, de algum dissipado
cardeal da Renascença, ou mesmo de algum pontífice su
premo, podem apontar uma vitória do espírito mundano sqbre
as austeridades ascéticas em harmonia com a dignidade de
súa função. Neste afã inglório de afuroar escândalos e revol
ver lodaçais, qjuase sempre a paixão lhes turva a serenidade
da vista: inventam, falsificam, exageram, malsinam. De
mistificações malévolas e ridículas como as da papisa Joana
está cheia a história. — Mas, ficando ainda no campo da
mais estrita verdade, o material colhido por um crít:
lateral daria para encher volumes de crônica escar
Que concluir daí?
Para nós católicos, se êste espetáculo nos é dolc
coração, não constitui para a inteligência a menor das difi
culdades. Cristo nos advertiu de antemão. A Igreja mili
tante não será uma sociedade de perfeitos, será uma sõciedade de humanos, onde haverá santos e pecadores.. Lêde
a seção do evangelho, onde se desenvolvem as parábolas do
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Reino: a coexistência de bons e maus aí volta quase com a
freqüência de um estribilho. Q reino dos céus é semielhante
a 10 virgens, cinco fátuas e cinco prudentes. . . a um lanço
colhido pela rêde do pescador... a um campo onde cresce
o joio e o trig o ...
No ponto de vista da doutrina cristã, tampouco, na,da
há que possa oferecer pega a um princípio sequer de objeção
séria. A graça santifica a natureza, não a destrói; iluminanos a inteligência fortifica-nos a vontade... mas a sua ação
é condicionada pelo concurso da nossa liberdade. Qui creavit
te sine te ... O batismo que nos incorpora na sociedade
dos remidos não modifica automaticamente as nossas ten
dências, os nossos instintos, é em adultos, os mais hábitos,
por desventura adquiridos. A nossa elevação moral é uma
conquista, é o resultado de um esforço de colaboração entre
Deus e o homem, a graça e a liberdade. Êste é o grande
mistério que constitui á nobreza das almas livres (sêres
racionais), e o pêso terrível de suas responsabilidades. O
batizado conserva a sua liberdade e por esta porta sofre as
influências intelectuais e morais, nobilitadoras ou dissolven
tes, do ambiente social que o envolve ou a que se expõe .
Daí a triste possibilidade, perenemente renovada, de vonta
des que fraqueiam, capitiilam ante o assalto das paixões e
aceitam, sem protestos, o jugo humilhante de sua tirania.
Para os que não são católicos, de fato, ou por abstra
ção metodológica, lembramos a advertência racional de
L amennais : “ Deixar-se impressionar pela fraqueza dos indi
víduos e descurar o espírito geral das instituições é sinal
de inteligência acanhada.” A Igreja é uma instituição e
como tal deve ser julgada pela razão leal; das ações indivi
duais dos seus membros não é responsável senão na medidà
em que as aprova e Sanciona, ou são uma aplicação lógica e
coerente dos seus princípios. Deixemos esta ignóbil emprêsa
de explorar escândalos ante as multidões irrefletidas, aos li-
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belistas sem consciência, ao sectarismo de uma polêmica
sem elevação.
Ponhamo-nos, sinceramente, em face desta majestosa ins
tituição que se diz depositária de uma doutrina divina, sal
vadora das almias, e vejamos se há na sua fronte algum
raio de divindade. Cristo, quando o interrogavam sôbre a
sua. missão, respondia: “ Se não me quiserdes prestar fé às
minhas palavras, crede às minhas obras.” Ipsa testimonivm
perhibent de me. Ao mundo, a Igreja, como o Cristo, apre
senta também as suas obras: e estas dão testemunho da
suanaturèza.

A primeira maravilha que â Igreja apresenta aos olhos
deslumbrados dos que a contemplam é a sua própria exis
tência. Diois mil arios de vida são penhor de uma estabilidade
invicta. Estabilidade diz mais que duração: dura tudo ò çme
não cessa de existir, tudo o que atravessa o tempo, ainda sob a "
metamorfose de estados diversos, sob a multiplicidade de uma
série de avatares. A estabilidade implica duração contínua,
permanência do passado no presente, ininterrupção na vitalidade de um organismo essencialmente idêntico a si mesihô .
Tal.é. a duração da Igreja: a sua constituição política, a sua
doutrina, os seus ritos —>nos seus elementos essenciais, são,
hoje o que eram no princípio. Êste fato é único. Não há
hoje nenhuma instituição contemporânea da infância da
Igreja. M açaulay , numa página célebre, ressaltou, com, enér
gico relêvo, esta singularidadè veneranda:
Cf. Relíquias,
pág. 161.
•

A lei infatigável, que condena a irremediável caducidade
tôdas as instituições humanas, parou, respeitosa, ante esta
perenidade de vida superior e alçada de sua jurisdição.
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O fato cresce ainda de alcance quando se pormenorizaní
as circunstâncias desta duração invencível.
A Igreja, na
sua doutrina, na sua moral; não lisonj eia nenhuma das
paixões humanas: abate todos os orgulhos e mortifica tôdas
as sensualidades. Podeis, portanto, estar certos que ria .sua
história ela encontrará sempre, armada contra si, a coliga
ção de tôdas. as paixões, isto é, o mais formidável poder des
truidor das instituições;
Sua história é uma história dç
lutas; ela rião atrávessá os séculos como uma múmia egípcia,
embalsamada na imobilidade silenciosa e feia das catas de
um hipogeu. Ela estará sempre na arena, a receber ém
cheio no peito os golpes das forças mais terríveis que a paixão
pode armar para derribar os obstáculos que se opõem à
realização de suas aspirações. E nenhuma destas íôrças,
que tudo destroem, destruiu a Igreja. Todos os cetros que
se levantaram contra ela, fossem de Nero ou Diócleciario,
partiram-se; tôdas. as espadas, empunhassé-as embora, o
braço de um Napoleão, embotaram-se; tôdas as políticas*
fôssem de um Juliano Apóstata, de um Heririque IV, ou de
um Bismark, acabaram penitentes em Canossa ou impenitentes saudando a vitória do Galileu. As aspirações de
cada época, no que tem de mais sedutor, na fascinação da
moda, elevaram-se contra a Igreja como ura anacronismo de
eras superadas; elas passaram e a Igreja ficou. Com,bateu-a
o século III, em nome da Sabedoria, da Gnose, última ex
pressão da filosofia moderna, síntese de platonismo e aristotelismo caldeados com o pensamento oriental e represen
tados por Plotino, Porfirio, Jâmblico, ós grandes nomes do
tempo; passou a Gnose. Combateram-na os séculos IV e V,
em nome da conciliação das exigências racionais com os
textos evangélicos; passou o bizantinismo das heresias cristológicas. Combateu-a a Renascença em nome das belezas
clássicas do paganismo; combateu-a o século XVIII, em nome
da Filosofia, o século XIX, em nome da ciência, o século XX,
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em nome da vida integral. E cada novo combatente que
desce na arena começa por acusar de inepta a tática dos que o
precederam; a Igreja, êles a encontram sempre viva. E esta
luta recomeça a cada instante, porque as paixões não desar
mam. "A luta é séria e sem quartel. Não se trata de refu
tar o papismo, mas de o extirpar; não só de o extirpar, mas
de o desonrar; não só de o desonrar m a s... de o afogar no
todo” . (Quinet ) . “Hereáias nacionais, religiões modernas,
seitas,' crenças emancipadas, escolas de livres pensadores,
sistemas, filosofias, tudo o que vive, tudo o que respira, deve
entrar neste grande e supremo esforço.” (:Apud A. Eymieu ,
Deux arguments, págs. 155-6).
E tudo tem entrado e tudo fica. Que instituição teria
resistido à ininterrupta ação corrosiva de tôdas as forças de
destruição, desde a idéia até a espada?
E a Igreja resiste: na sua juventude de 20 séculos não
apresenta nenhum sintoma de esclerose senil.
•
É uma novidade singular na história esta duração ' í í k
destrutível. Há mais, ainda. A vitalidade da Igreja não é
um simples jato, é um direito. Não é o resultado fortuito
de uma convergência única de circunstâncias favoráveis,
é a realização de um plano traçado de antemão a que obede
cem, em virtude de umf poder incontrastável, o curso dos
acontecimentos e as agitações dos homens. A sua não é umai
estabilidade invicta; é uma estabilidade invencível. Quando
a Igreja inaugurou a sua existência histórica, na sua Cons
tituição fundamental havia um artigo que era uma pro
messa de imortalidade.
Sôbre ela não prevaleceríam os
poderes inimigos; sôbre ela não se fechariam nunca as
portas da morte. Quem a fundou continuaria a assistirlhe até à consumação dos séculos. Ainda uma vez eis-ríos
fora das leis humanas.
Que instituição, se não tem pbr
si uma Promessa dAquele, cujo poder infrustrável rege os
homens e os fatos, pode entrar no cenário da história e dizer
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intrèpidamente: Sôbre mim a morte não estenderá a alçada
de sua jurisdição universal; a minha vida medir-se-á pela
totalidade dos séculos; enquanto por êste planêta peregri
nar a humanidade, ávida de verdade, de paz e de vida, eu
estarei ao seu lado orientando as suas esperanças imortais
para o Pólo divino das almas, o Infinito da Luz e o Infinito
do Amor ? .
O que nenhuma instituição humana, ha consciência
indestrutível de seus destinos irremediàvelinente precários,
ousaria nunca afirmar, afirmou-o sumamente a Igreja no
primeiro dia de seu humilde nascimento. E uns após ou
tros os anos, os séculos, os milênios deslizam e enquanto
arrastam para um passado irrevogável tôdas as caducidades
humanas, não lhe enrugam sequer a fronte, respeitando e
realçando ó sinal divino na vitalidade intangível de sua
juventude imortal.
II
O simples fato da existência da Igreja já rompe o quadro
habitual das leis psicológicas e morais que emoldura os
destinos históricos das criações humanas . O estudo da sua
natureza ainda nos radica mais fundo a convicção de que nos
achamos em face do transcendente.
A Igreja apresenta-se-nos à inteligência como uma ins
tituição espiritual depositária de uma mensagem divina à
humanidade: patrimônio das verdades mais altas que do
minam tôda a nossa atividade moral, tôda a nossa vida no
que ela tem de mais profundo; tesoiro de meios práticos efi
cazes para a realização plena dos nossos destinos aqui e além,
na pátria das coisas definitivas. Definir-se assim é assu
mir antè a razão o pêso de responsabilidades formidáveis.
E aí estão 20 séculos de experiência a oferecer-nos um campo
imenso de observação em que nos é possível averiguar se a
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realidade correspondeu às exigências racionais, a quem deve
iluminar sem eclipses, santificar sem desfalecimentos.
Uma instituição a quem foi confiada divinamente um
núcleo de verdades essenciais à vida espiritual do homem não
pode contradizer-se. A contradição é o sinal do êrro, é o
ferrête da mentira. A contradição é o aniquilamento dás
idéias, que se entredestroem, é a morte da razão, é a ininteligibilidade das idéias a refletir, no. mundo lógico, a ausência
de realidade nò mundo ontológico, o absurdo que responde'
ao nada. Só a verdade é sempre e em tôda a parte coerente
consigo mesma. A coesão doutrinai é a convivência amiga
de uma verdade com outra, é a harmonia interior da inteli
gência;, é a solidariedade lógica das idéias que podem coexis
tir como existe a realidade que elas espelham. Esta coesão,
atributo inseparável da verdade, deve estender-se a tôda
a doutrina no espaço e no tempo, coesão simultânea e coesão
sucessiva, «coesão entre todos os elementos especulativos. e
morais que devem constituir uma verdadeira síntese ou Jiar-''
monia de partes componíveis e coesão entre as afirmações
que se vão renovando no tempo. Nada mais racional que
esta exigência: a verdade é sempre á mesma. Nada, porém,
mais difícil, nada tão superior às deficiências da falibilidade
humana. Uma doutrina religiosa é o que há de mais com- ‘
plexo: implica uma solução filosófica de todos os grandes
problemas que dominam o pensamento e a ação. Natureza
de Deus e natureza do homem, origem e destinos da cria
tura, relações entre o finito e o infinito; a solução do pro
blema religioso “ entrosa pelos seus princípios com tôdas as
rodas do pensamento e pela sua moral com tôdas as rodas
da ação” . E ei-lo em contato forçado “com todo o mundo
das idéias e com tôdas as realidades da vida” . E todo ê?te
complexo especulativo-prático deve marchar com o tempo,
ao ritmo lento ou acelerado da civilização. Cada nova ordem
social põe-lhe novos problemas e novas questões: negar-lhes
uma resposta é deixar-se ficar para sempre atrás no olvido
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das coisas mortas; cumpre responder,, para ficar à altura
da sua missão, e esta resposta não pode deixar de ser a ex
pressão da verdade; um expediente, uma evasiva ditada
pelas circunstâncias, poderia, amanhã, com o descobri
mento de novos fatos ou uma mudança de opinião, cons
tituir um embaraço inextricável. Ora esta exigência, que
parece tão elementar, supera positivamente eis forças hu
manas. Não seria difícil mostrá-lo ficando no domínio pu
ramente psicológico; desçamos, de preferência, à história;
ficamos assim no terreno positivo dos fatos. Lançai o olhar
sôbre tôdas as religiões, sôbre tôdas as escolas filosóficas.'
Não há uma só que tivesse resistido a esta prova decisiva.
P latão e A ristóteles , dois gênios de envergadúra excep
cional, fundaram suas escolas que podiam pretender à
imortalidade: que é delas? não duraram uma geração.
K ant é de ontem; não encontrareis hoje um filósofo que
lhe subscreve tôdas as teses; há neokantistas, isto é, discí
pulos que se inspiram do mestre, mas se reservam o direito
de cortar, corrigir, acrescentar, retocar etc., e qüem os pode
pôr de acordo? Baden e Marburgo, Berlim e Colônia são in
conciliáveis. Bergson é ainda vivo; que já não fizeram da
sua doutrina, os seus discípulos que a quiseram interpre
tar? Passai às religiões. Buda esperava que a sua doutrina
chegasse a cinco séculos: “ A doutrina da verdade, ó
Amanda, não. se conservará por mais de 500 anos” . (Hug u é n y , I, 187). Foi muito esperar. Um ou dois séculos de
pois já se tinha modificado essencialmente; o agnosticismo
ateu, por êle pregado como uma terapêutica aos males da
vida, transformou-se em politeísmo vulgar; o próprio Buda
entrou no panteão dos templos indus a ocupar um lugar
mais alto entre outros deuses menores; é muita con
tradição; na China, no Tibete, no Japão, ao contato
com outras idéias, modifica-se substancialmente e através
dos séculos vai. passando por inúmeras metamorfoses: hoje
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a identidade de um nome cobre, no espaço e no tempo, um
caos de contradições. Podeis isolar daí diamantes; mas a
Realidade histórica tem mais ganga do que carbonos. Confucionismo e maometismo. . . E estas religiões mais simples
e menos complexas, limitadas a uma raça ou a uma região,
evolveram em civilizações quase estacionárias. Quereis ver
o que é uma religião, que se diz revelada, nas mãos de ho
mens falíveis, quando não a protege a assistência infalível
de Deus? Considerai o protestantismo, que se desenvolveu
no mesmo ambiente histórico, que o catolicismo e ao seu
lado. É de ontem; não tem quatro séculos; começou tendo
já o cristianismo todo formado e por assim dizer cristali
zado por 15 séculos de provas. Não teve que lutar contra
o paganismo; não atravessou as crises das invasões bárba
ras nem as provações da Idade Média. Que de mais fácil
que conservar intato êste magnífico patrimônio religioso?
Mas o homem quis corrigir a obra divina; arrancou-lhe
uma ou duas peças que lhe pareceram desnecessárias. NEm
miserando desmoronamento, tudo ruiu por terra. No dia
seguinte ao da separação de Roma, começam a pulular as\
seitas numa fecundidade pasmosa >e indefinível; hoje j.á não \
têm número. As estatísticas acusam centenas e centena^.
Na Inglaterra, o Witaker’s Almanak já não lhes dá
mais a lista oficial; na última publicada em 1877 conta
vam-se 293.
Nos Estados Unidos o Word Almanak de 1921 enume
rava 184 denominações, cada qual subdividida em grupos
numerosos — os Metodistas em 19, Batistas em 15, Pres
biterianos 12, Luteranos 25; há nomes grandes e compliciados para minúsculas entidades:
General Six Principies Baptists com 6 templos e 546
membros. Two Seed in the Spirit Presdestination Baptist
com 36 templos e 679 membros. Church of Daniel’s Band,
com 5 ed. e 322 membros. Apostolic Church com 2 ed. e
112 membros.
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As estatísticas simplificam muito a complexidade real
das coisas. O Witaker’s Almanak reunia os, congregacionalistas inglêses sob duas rubricas; na realidade a l.a com
preendia 4.700 comunidades e a 2.a, 40. Duas denomina
ções nas estatísticas correspondem a 4.740 grupos religio
sos diferentes.
Mas as seitas não são ainda uma unidade: são apenas
um nome, uma razão social, que acolhe, por motivos fi
nanceiros ou administrativos, as crenças mais diversas.
Sob a High Church abrigam-se as opiniões mais dispara
tadas. O cristianismo doutrinai fragmentou-se, pulverizouse, atomizou-se completamente. É coisa sabida e confessada.
Em D o u m e r g u e : “De dia para dia vamos ouvindo mais que
já não há pontos essenciais ou fundamentais... Para aquêles, cujo bom senso não pode admitir que uma religião, uma
Igreja não tenha doutrina, é a dúvida, a hesitação, a in
quietude, o mêdo” . (Cfr. Et., 1923, avril, pág. 81.)
N icolau H a r m s , em princípios do século X IX : “Eu po
dería escrever na unha do meu polegar o que ainda sub
siste de dogma admitido geralmente pelos protestantes” .
(E y m i e u , Deux arguments, págs. 202-3.)

Dr. Z ah n : “Tudo sé dissolve. A igreja histórica da Re
forma já não existe. Caminhamos para o paganismo” .
L. F., pág. 292.
Os protestantes sempre, mas principalmente hoje, sen
tem a nostalgia da unidade; multiplicam-se os Congressos
e as conferências internacionais. São de nossos dias as de
Lambeth, Stochkolm, Losana... Muitos discursos. Impossi
bilidade absoluta de formular um símbolo comum, um pu
nhado de verdades essenciais unânimemente admitidas.
Hoje não há uma só verdade positiva, uma só afirmação
que possa caracterizar o protestantismo. Quando êstes pastorezinhos opõem nas suas estatísticas aos quase 400 milhões
de católicos, os seus 200 milhões de protestantes — ou são
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muito ingênuos ou exploram a credulidade., Hoje o pro
testantismo histórico já não existe. Só lhe sobrevive o nome
a cobrir, com o seu negativismo indefinidamente elástico, as
mais disparatadas formas do livre pensamento; não renun
ciaram de todo a embalsamar as suas mais contraditórias
concepções corra o perfume religioso de um cristianismo volatilizado.
Pois bem,' o . que nenhuma escola filosófica, o que ne
nhuma forma religiosa conseguiu realizar, fundou e con
serva há ,20 séculos a Igreja Católica: uma sociedade pú
blica das inteligências. Nela a imutabilidade doutrinai é um
fato. O nosso símbolo, não o volatilizaram os séculos. Não
rasgamos urna só página do Evangelho, não riscamos um
só artigo do nosso Credo. A síntese dos nossos dogmas que
recitavam os catecúmenos recém-vindos do paganismo na
penumbra protetora das catacumbas, que entoava S. Ambrósio na sua Catedral de Milão ou Agostinho na sua mi
núscula Hipona, ecoa hoje em Roma e em Paris; em Brndres e Berlim, sob a abóboda das nossas catedrais ou ok
salões artesoados das nossas Universidades, na Europa e n a \
África, no Alaska ou nas ilhas perdidas da Polinésia, repe
tida pelos lábios de Afonso X III ou de Alberto I, de Pàsteur
ou de Cauchy. A unidade católica é um fato. A Igreja não
teme a análise serena da crítica nem o testemunho da his
tória. Vêde com que admirável intrepidez, em pleno século
X IX , ela define a infalibilidade dos seus Pontifices. De
finir a infalibilidade de quem tem atrás de si 18 séculos
de existência e após si tôdas as incertezas do porvir, singu
lar arrojo! Não há fragilidade de ombros humanos pará os
quais não seja carga insuportável o pêso de uma infalibili
dade. Só a Igreja .pode fazer estas promessas, só ela pode
mantê-las. “Ela nunca renegou o seu passado e nunca se
limitou a repeti-lo; ela guarda o seu depósito divino e apre
senta sempre recursos novos, os oráculos que ela pronuncia
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ligam-na para sempre e ela atira sempre ao mundo o seu
desafio... quem de vós me convencerá de êrro?... O Pas
sado que ela imobiliza e eterniza, não a arrasta nunca” .
(Ollé L aprune, Ej. Roupain, II, 395). Não é. nunca um pêso,
morto. Ela realiza o ideal perfeito da verdade viva: verdade
sempre imutável, verdade sempre adaptada, na sua atuali
dade eterna, às contingências que passam. Digitús Dei est
hic. Se a Igreja não dispusera de outros meios superiores
aos dos filósofos ou dos fundadores humanos de religiões,
ela não teria realizado êste milagre na -ordem intelectual.
Uma pequenina digressão. Das eminências desta altura
podereis agora julgar, com justo critério, a atitude da
Igreja ao defender com suscetibilidade intransigente a inte
gridade do sbu dogma. Há momentos dolorosos na sua his
tória, em que um homem, um partido, uma nação, se dei
xam seduzir pelas aparências da vaidade, ou fascinar pela
sedução do orgulho e pretendem inovar, pedem à Igrteja
que risque um artigo do seu credo, esvazie urna fórmula
dogmática de seu conteúdo tradicional, que se acompde ao
tempo, ao progresso, às exigências da opinião pública, sob
pena de passar, de envelhecer, de ser arrastada e vencida
pela onda irreprimível do novo que substitui vitoriosamente
o antigo. A Igreja, Representada quase sempre por vene
rando ancião inermé, com uma intrepidez que desorienta
tôdas as prudências humanais, à coligação de tôdas as
forças às quais parece sorrir o triunfo do futuro, opõe a intransigibilidade irredutível do seu non possumus.
! Se o seu veredictum vai sacrificar algum dos seus fi
lhos, ainda aureolado pelos esplendores do gênio, confrange-se-lhe de dor o coração materno, mas ela não hesita. Não
faltam então espíritos superficiais que lhe atirem em rosto
a acusação de intolerância, de despotismo das almas, de ti
rania das inteligências. Não, a Igreja é fiel ao seu dever —
feito de uma exigência de lógica e de uma exigência de ca
ridade. A Igreja não pode modificar arbitràriamente o seu
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ensinamento; ela é apenas mandatária, depositária de uma
doutrina que lhe foi divinamente confiada: suà missão é
dar testemunho à verdade; é conservá-la incorrupta através
das vicissitudes históricas; para isto — para ensinar tudo,
Cristo •lhe mandou, ela tem promessa de uma assistência
até ao fim dos séculos. E ela nunca será infiel à sua missão.
E a verdade é imutável; se era exato ontem que Deus tem
direito à obediência do homem, sê-lo-á sempre; se ontem
a natureza de Deus comportava a distinção de três hipóstases na Plenitude infinita do Ato puro, sê-lo-á sempre; por
que na natureza divina tudo é necessário; se ontem era
verdade que Deus havia assumido a natureza humana, sêlo-á pelos séculos infinitos. Desdizer-se, desmentir-se fôra
pára a Igreja assinar a sua abdicação; destruir-se, cessar de
ser o que dela está escrito em São Paulo: firmamentum et
volumna veritatis. Que outros aspirem ao relativismo ,poli
morfo; deixem-nos ao menos a glória de respeitar os direitos
da razão salvando a dignidade da coerência doutrinai. De
ver de lógica, mas sobretudo dever de caridade. O primeiro
e o maior dom do amor é a verdade (ver desenvolvimento
na Conferência sôbre o Cat., págs. 11-13)... A missão da
Igreja é conservar no seio do gênero humano a verdade re
ligiosa em sua plenitude. Ah! que fôra do cristianismo,.ise
por impossível a Igreja pactuara com o arianismo no século
IV ou com o protestantismo no século X V I. Conservando
com a sua inevitável intransigência a verdade divina, a
Igreja dá à humanidade o mais alto testemunho do seu
amor. E mesmo aquêles revoltados no seu orgulho pelas
suas definições doutrinais, quando amanhã, serenados os
estos da paixão, voltarem ao seu grêmio, ela lhes estenderá
os braços fiéis e lhes oferecerá de novo o inestimável dpm
da verdade que salva.
As intransigências dolorosas mas inevitáveis da Igreja
defendem e protegem contra as paixões o tesoiro da ver
dade que liberta: veritas liberabit vos.
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Depositária de uma verdade revelada, a Igreja conser
vou-se maravilhosamente fiel à sua missão de iluminar as
almas; e não menos fiel à de santificá-làs. O tempo impõfe-nos aqui o dever de sintetizar ainda mais um material
imenso.
Antes de tudo, única entre tôdas as sociedades religio
sas, a Igreja não transigiu nunca com a violência e a se
dução das paixões humanas; o ,seu ensino moral é imacula
do. Maomé sanciona a poligamia, Lutero e Melanchton
aprovam e justificam a bigamia do landgrave de Hesse; e
não há desregramento moral que não possa invocar o pa
trocínio de alguma seita protestante. Na Igreja, se os indi
víduos têm manchas, a instituição, a doutrina é imaculada.
O Bulário de Alexandre VI é irrepreensível. Nesta firmeza
intransigente de um magistério moral, a Igreja oferece aos
seus membros uma fôrça de moralização superior à de
tôdas as outras confissões religiosas que abandonam as dou
trinas (quando as têm) às flutuações dos indivíduos ou à
eterna revisão dos seus doutores graduados. A primeira con
dição para ser bom é ter convicções profundas: “ a convic
ção exerce sôbre. nós tal influência que nos domina sem
violentar; e se nem sempre nos leva às resoluções necessá
rias deixa-nos ao menos, na impressão clara e persistente
dò nosso ilogismo” (Prat. ‘Progressive, II, 94-5), um prin
cípio vivaz de regeneração moral.
Mas a Igrèja vai além; esta doutrina moral elevada,
como nenhuma outra, ela possui a fôrça de transformá-la
em realidade viva; depois de iluminar as regiões superiores
da consciência onde se elaboram as grandes resoluções
orientadoras da vida, desce ao campo da prática e aí ela sus
tenta, ela robustece o espírito de sacrifício indispensável à
sua execução. Não há como resumir o que a Igreja tem
feito para a moralização e civilização da humanidade nestes
20 séculos. “ E se êste testemunho não exerce mais eficácia
nas nossas almas é, entre outras razões, pelo péssimo há-
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bito de julgarmos as coisas pelo pálido reflexo que projetam
atualmente nas nossas almas” . Mas há algo de infinito na
quantidade e na qualidade das obras suscitadas no curso
dos séculos pela fecund dade inexaurível da Igreja. Os di
reitos da criança, a dignidade da mulher, a santidade da
família, a inviolabilidade da pessoa humana, a caridade, a
solidariedade humana, a reabilitação do trabalho, o espírito
de dedicação social — tudo isto é fruto espontâneo do en
sino e da ação da Igreja. O paganismo não conhecia hos
pitais, nem asilo?, matava as crianças, rebaixava a mulher
e escravizava os vencidos. Nossa civilização é essencialmente cristã e mesmo os que se acham hoje fora do grêmio da
Igreja Católica são seus tributários; o que nêles há de ele
vado e nobre São ainda sobrevivências cristãs que tão pro
fundamente impregnaram a nossa atmosfera moral que é
impossível respirá-la sem cristian zar-se, ao menos parcial
mente. Mas lembrem-se que estas grandes realidades espi
rituais sem as quais não se conserva a vida dos indivíduos e
dos povos, só a Igreja as conserva na sua integridade.incorrupta e na plenitude de sua eficácia prática; longe delá e
na razão direta do quadrado das distâncias, entram a em
palidecer, rio brilho da sua evidência, e a entibiar no vigdr
de sua energia realizadora. É ainda a lição da história\
Ouvi o testemunho insuspeito.
T a in e : “ O cristian smo é o grande par de asas indis
pensáveis para elevar o homem acima de si mesmo, acima
das vistas rasteiras e de horizontes acanhados, para o levar,
através da paciência, da resignação e da esperança, até à
serenidade; para o alçar, além da temperança, da pureza
e da bondada, até à dedicação e sacrifício. Sempre e em
tôda a parte, há 1.800 anos, quando estas asas se quebram
ou desfalecem,, degradam-se os costumes particulares e pú
blicos. Na Itália durante a Renascença... Quem considerou
de perto êste espetáculo, pode apreciar a contribuição do
cristianismo nas sociedades modernas: o que nelas intro-
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duzju de pudor, de doçura, de humanidade; o que nelas
mantém de honestidade, de boa-fé e de justiça. Nem a razão
filosófica, nem a cultura artística e literária, nem mesmo a
honra feudal, militar e cavalariana, nenhuín código, ne
nhuma adtninistração, nenhum govêrno é capa? de o subs
tituir nesta função. Só êle (il n’y a que lui) é capaz de nos
deter neste declive fatal e com todo o seu pêso original, a
nossa raça vai retrogradando para os abismos; o antigo
Evangelho... é ainda hoje o melhor auxiliar do instinto
social” . ( Origines de la Fránce contemporaine; le Régime
moderne, Hachette, 1891, t. II, págs. 118-119.)
Ao lado desta influência moralizadora exercida nas
grandes massas, não esqueçais o poder admirável da Igreja
de suscitar heroísmos: o heroísmo da vida religiosa. Cada
posteridade que se levanta dá centenas de milhares de vir
gens e castos de um e de outro sexo, ao culto de Deus, à
isantificação das almas, à instrução das inteligências, à onímoda beneficência corporal e espiritual. Não há chaga fí
sica sôbre‘ a qual a caridade católica não tenha vertido um
bálsamo de alívio, não há sofrimento moral para o qual ela
não possüa a eficácia de uma consolação. Quando os ho
mens, cansados de pecar, cansados de si mesmos, cansados
da baixeza humana, vêm a êste “hospital das almas” , nunca
se arrependem. A expressão é de um dêles, H u y s m a n s , que
acrescenta: “Ao menos aí nos recebem, nos acolhem, nos
cercam de cuidados; na clínica do Pessimismo dizem-nos o
nome da doença e voltam-nos as costas” .
O heroísmo da santidade, na plenitude magnífica desta
grande palavra. As histórias profanas — que são o oráculo
das meias-culturas e dominam os programas oficiais, fin
gem desconhecer a existência dos santos; mas a sua vida
são as páginas mais belas e que mais honram a nossa pobre
humanidade. Um santo é um homem justo, sincero, sim
ples, para o qual o heroísmo é um programa de vida e a
dedicação não é uma palavra vã. Porque são todos de Deus,
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são todos de seus irmãos; todos a colaborar no bem comum
com um sentimento profundo da fraternidade humana ali
mentado pela percepção viva e vivida da comum paterni
dade divina. Um só dos nossos santos já representa um
milagre de ordem moral; e a Igreja produ-los aos milhares,
‘ em todos os países, em tôdas as épocas, em tôdas as idades:
há-os que um culto público auréola com uma homenagem
de glória; há-os muito mais numerosos que pedem a Deus,
como recompensa dos seus trabalhos, o passar despercebi
dos na humildade do esquecimento . Ante êstes vultos sin
gulares de grandeza moral, a própria incredulidade desco
bre-se reverente. S anto A gostinho , São F rancisco de A ssis ,
São V icente de P a ulo e tantos outros impõem-se à admi
ração unânime de quantos os quiseram conhecer de perto.
E dizem que, se tôda a humanidade atingira a sublimidade
destas eminências espirituais, bem outra seria a sorte\ das
nossas sociedades. Arquivemos a confissão preciosa:' A
Igreja Católica possui o ideal da perfeição humana e só’
ela é capaz de realizá-lo.
Resumir e concluir. Se uma inteligência robusta, num
exame de puras possibilidades teóricas, se propusera inves
tigar quais os requisitos que deveria preencher uma insti
tuição religiosa, a quem fôra confiada a guarda de uma re
velação sobrenatural feita à humanidade, chegaria, sem
dúvida alguma, entre pormenobes desprezíveis, a estas coriclusões essenciais: uma sociedade espiritual assim fundada
para o bem das almas deve conservar intato o depósito das
verdades divinas que lhe foram confiadas, indispensáveis
em todos os tempos para iluminar as inteligências sôbre a
elevação dos seus destinos; apesar dos conflitos inevitáveis
com as paixões e os abusos da liberdade humana, deverá
possuir a fôrça capaz de levar os homens sinceros e de boa
..vontade ao conseguimento de sua felicidade; mais: esta so
ciedade, indispensável e insubstituível pela sua própria na-
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tureza, deverá perpetuar-se pelos séculos afora, sobreviven
do intata à ruína dos impérios e das dinastias e aos cataclismas das civilizações e das instituições políticas, civis e
religiosas. Conhecendo profundamente a natureza e a.his
tória da humanidade, a mesma inteligência diria: a reali
zação dêste ideal supera as forças naturais; não há exemplo
de uma só instituição humana que tenha preenchido um só
dêstes requisitos; tôdas passam, tôdas se transformam, tôdas
apresentam em contradições inegáveis ou em máculas ver
gonhosas os sinais indeléveis da falibilidade e da fraqueza
do homem.
A Igreja Católica, não. “Nos seus dogmas, na sua mo
ral, nos sacramentos e nos ritos do seu culto, na organi
zação de sua hierarquia, no seu todo harmônicamente dis
posto e solidamente cimentado, ela oferece, adaptada a
todos os tempos, uma resposta lógica e prática a tôdas as
questões postas, pela vida e pela morte, pela inteligência e
pelo coração, pela necessidade de raciocinar e pela necessi
dade de crer, pelo cuidado de si e dos outros, pelo dever e
pelo amor, pela virtude e pelo arrependimento, pelo apêlo
à justiça e à misericórdia, por tôdas as nobrezas e por tôdas
as enfermidades, por tôdas as exigências e por tôdas as as
pirações da alma humana. E vinte séculos de existência
não a gastaram; humanamente devera volatilizar-se como
tudo o mais” (Eiymieu, Deux Arguments, pág. 228); os
séculos não fizeram senão acrescentar-lhe à juventude imor
tal a venerabilidade dos milênios. Hoje, aí está fortè; olhai-a
de relance, ou melhor, examinai-a com umá curiosidade mi
nuciosa e exigente: não descobrireis um só dos sinais hu
manos da senilidade das instituições. E ela não morreu
nem morrerá, porque é divina.
%

E por isto é que nós a amamos; amamo-la, não “só por
que é grande de uma grandeza histórica e social, grande
pela sua autoridade na ordem da inteligência, santa pela
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santidade de seus santos; mas porque é o instrumento vi
sível da nossa salvação; é na terra a continuação do Cristo,
qüe invisível opera pelas suas mãos, fala pelos seus lábios
infalíveis, santifica pelos seus sacramentos” (B atifol , S.
Augustin, pág. 540). A cada homem, a cada nação, às ge
rações tôdas que vão desfilando ela oferece e oferecerá sem
pre intatos todos os tesoiros de verdade e de vida que Cristo
ofereceu e destinou à humanidade.

A IGREJA E A CRISE SOCIAL

* Tôda a inauguração representa uma conquista sôbre o
passado e uma promessa para o futuro; é uma vitória e uma
esperança.
‘
Inaugurar é, antes de tudo, afirmar uma existência nova,
e uma existência que de novo se afirma é uma vitória contra
tôdas as resistências passivas da inércia, contra as dificul
dades da rotina paralisadora, contra os obstáculos que
tendem a imobilizar, ao nascer, as iniciativas generosas .Inaugurar é, depois, lançar para o futuro um programa
de atividade benfazeja; tôda a festa de inauguração é verde
de esperanças e florida de promessas^ como a exuberância de
uma primavera.
Inaugurastes, há pouco, amigos e senhores meus, a So
ciedade Jurídica Santo Ivo. O que de vitórias já representa
esta estréia, bem o podem avaliar os que conhecem as de
moras que, a qualquer movimento de organização séria, opõe
o nosso meio acentuadamente individualista e refratário aos
compromissos severos e sacrifícios desinteressados da disci
plina social.
Parabéns, pois, pelos triunfos obtidos, parabéns aos que
tiveram a idéia matriz da organização, parabéns aos que,
vendo, logo na primeira hora, o alcance das suas inúmeras
vantagens, puseram a seu serviço, com o entusiasmo quente
e simpático de aplausos animosos, os esforços efetivos de
sua colaboração.*
* Alocução proferida na sessão inaugural da Sociedade Jurí
dica Santo Ivo, no Palácio da Justiça, a 26 de setembro de 1928.
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Parabéns, porém, mais vivos ainda, pelas novas pers
pectivas, que, com o vosso programa de ação, rasgais nos ho
rizontes de vossa atividade futura. As múltiplas finalidades
da recém-fundada Associação Jurídica de Santo Ivo conver
gem fundamentalmente para uma só: valorizar, socializan
do-a, a influência benfazeja dos juristas católicos na vida in
telectual, moral e religiosa do Brasil.
Vós sabeis que a ação é social quando o seu' princípio
ou o seu têrmo é uma sociedade. Partindo de um grupo so
cial, a ação, pela convergência dos esforços individuais, é mais
enérgica; exercendo-se sôbre um grupo social, a ação, pela
multidão dos indivíduos que atinge, é mais ampla.
Agir socialmente é, pois, acrescer em intensidade e ex- »
tensão a nossa atividade; é sobrevalorizá-la qualitativa e
quantitativamente.
\ _
Ora, para os que temos uma consciência nítida das res^
ponsabilidades sociais, esta intensificação irradiante da nossa
influência impõe-se com a necessidade indeclinável de um
dever.
•
'
Não quero aqui explorar o lugar comum fácil de decla
mar contra os males dos nossos tempos, mas está na cons
ciência de todos que passamos por uma crise social profunda,
que parece ameaçar os esplendores magníficos da nossa civi
lização material. As estatísticas, na frieza de seus números,
acusam um crescendo pavoroso na criminalidade juvenil; g,
administração da coisa pública ressente-se, em todos os seus
ramos, de uma diminuição sensível da honestidade profis
sional; a família, com a complacência de costumes fáceis,
entra a vacilar na solidez de sua estabilidade e, aos poucos,
vai cessando de ser o santuário do amor e a escola do sacri
fício para transformar-se em associação, às vêzes efêmera,
de prazer; as classes sociais, insatisfeitas e ávidas, vão-se ex
tremando, separadas por ódios cada vez mais profundos; a
autoridade, diminuída em seu prestígio, vê minguar-lhe
a fôrça conservadora do corpo social que perde em coesão,
unidade e vida.
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Não há quem não veja e a seu modo não deplore a rea
lidade e profundeza destes males. Não tem outra explicação
o êxito extraordinário do livro de Sprengler : "A decadência
do Ocidente” (Der Untergang des Abendlandes) , senão o
haver enquadrado rias grandes linhas de uma filosofia da his
tória a evidência desta realidade.
Há, portanto, indiscutivelmente, uma questão e uma
crise social.
Ora, Senhores, o cristianismo tem a chave de solução
para o grande problema.
A Igreja Católica é “o organismo poderoso é incorrup
tível criado para constituir, no seio da humanidade, o re
servatório inesgotável da vida divina do cristianismo, para
distribuí-la e renová-la incessantemente na pureza de suas
fontes” (Q. K u r th ) .
Por isso, possui nas suas promessas de imortalidade o
segrêdo de seus.eternos rejuvenescimentos. Não envelhece;
nunca é de ontem; é sempre de hoje na sua perene atuali
dade, cidadã de tôdas as pátrias, contemporânea de tôdas as
idades.
Conheceis a célebre página do protestante M a c a u l a y :
“Nenhuma outra instituição existe hoje que nos faça re
montar com a memória aos tempos em que o fumo dos sa' crifícios se elevavam do Pantheon e os tigres e leões sal
tavam no anfiteatro de Flávio. As mais soberbas casas reais
são de ontem comparadas com a dinastia dos Soberanos Pon
tífices. .. Ela viu o comêço de todos os governos e de tôdas
as instituições eclesiásticas que atualmente existem no
mundo.
Já era grande e respeitada antes que os saxônios pu
sessem os pés na Bretanha, ou o Franco atravessasse o Reno,
quando em Antióquia ainda florescia a eloqüência pagã e
os ídolos eram venerados no templo de Meca. E existirá ainda
em tôda a pujança de seu vigor quando algum viajante da
Nova-Zelândia vier, no meio de vasta solidão, assentar-se
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num arco partido da ponte de Londres e a desenhar as ruínas
de São Paulo.”
Durante esta existência duas vêzes milenária ela vivificou
várias civilizações sem se exaurir em nenhuma delas.
Sim, Senhores, o cristianismo não se identifica com ne
nhuma época, nem se esgota nos diferentes quadros sociais
que se sucedem no tempo; a todos domina, a todos se impõe
como condição essencial de vida. No século V tão intima
mente havia êle penetrado as instituições •é a vida: social do
império romano que parecia para sempre indissolúvelmente
ligado aos seus destinos.
O império romano baqueou como um gigante, golpeado
pglos bárbaros, e o cristianismo, livre e vitorioso, abriu os
braços às novas gerações, que humanizou, cristianizou e
educou para um novo porvir.
Abriu-se então um novo ciclo histórico que irá culminar
no século X III onde se ostenta o máximo esplendor da civi
lização medieval.
É o século que pensou a Summa Theologica e cantçu a
Divina Comédia; é o século que elevou a esbelteza subiftne
das catedrais góticas, monumentos imortais da sua fé e do
seu amor; é o século que viu a fundação do Parlamento Bri
tânico e a elaboração da Magna Carta que encerrava o germe
de tôdas as legítimas liberdades modernas.
Nunca, talvez, o cristianismo inspirou tão profundamen
te tôdas as manifestações da vida individual e coletiva: ciên
cia e arte, moral e religião, direito e política, em tudo imiprimiu êle o sinête da unidade do seu ideal,,tudo aviventou,
como uma alma, o corpo. E a civilização medieval passou.
E entre as convulsões profundas que romperam o equi
líbrio da Europa, nasceram os tempos modernos. O cristia
nismo sobreviveu à profundeza dêstes abalos e o século X V II
presencia uma esplêndida renascença cristã.
Dos fins do século X V III datam as idéias que vêm pre
parando a época contemporânea. As tendências democrá
ticas acentuam-se, as classes organizam-se, os problemas eco-
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nômic9s assumem uma complexidade nunca atingida. As
aplicações da ciência diminuem as distâncias, facilitam a ve
rificação das idéias, e dão à grande família humana, dis
persa pela superfície do planêta, uma consciência viva da
interdependência de seus intierêsses e da solidariedade de seus
destinos.
Temos a impressão dè assistir a uma destas grandes
voltas da história, a esta fermentação efervescente em que,
nas épocas de tradições, se decompõem os elementos gastos e
imprestáveis de um ciclo histórjco que declina e se preparará
as bases renovadas do porvir.
'
Pois bem, Senhores, nesta crise de transição, em que se
debatem todos os povos, mais ou menos profundamente convulsionados, a igreja Católica, nos aparece, no dizer de H.
M assis , como. a “ única, fôrça capaz de restaurar a verdadeira
civilização.”
Quem poderá negar que ela é atualmente, como outrora,
a mais alta autoridade moral do mundo? Só ela fala ao gê
nero humano inteiro, com acento forte e suave que é pri
vilégio tado séu. E a sua voz, voando de um ao outro hemis
fério, vai despertar ecos profundos em centenas de milhões
de consciências. Os tronos desabam, as escolas sucedem-se,
as doutrinas destróem-se no embate das contradições; a fôrça
moral da Igreja eleva-se com unia superioridade tanto mais
visível quanto mais profunda é a queda' de tudo que nãc
é dela.
E se me perguntardes qual o segrêdo do vigor admirável
dêste organismo que, sem conhecer as decadências da esclerose senil, conserva tôda a plasticidade de sua juventude, eu
vos responderei: é que só ela conserva a luz. e a fôrça indis
pensáveis à vida espiritual da humanidade.
O homem não vive só de pão, senhores; as almas estiolam-se e morrem de inanição quando só se lhes dá física e
química, mecânica e metalúrgica. Precisamos de idéias su
periores, precisamos de grandes verdades; não hos basta o
conhecimento científico das leis que regem a atividade do
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mundo material, indispensável à utilização razoável das suas
energias. Havemos mister, outrqssim, de conhecer estas ver
dades de ordem espiritual que nos iluminam sôbre o signi
ficado da vida, sôbre a orientação da existência, sôbre o nosso
valor moral, que projetam uma luz segura sôbre o segrêdo
das nossas origens e a grandeza dos nossos destinos imortais.
Sem esta luz superior, o homem degrada-se até à má
quina, renuncia à sua dignidádé racional, passa pelâ vida,
entre dores e lágrimas, sem lhes saber o porque, vive sem
grandeza, sem paz verdadeira, sem amor que dure, sem ideal
que eleve.
Ora, senhores, a Igreja é a depositária dêste grande pa
trimônio de verdades que é o maior tesouro espiritual da
humanidade. E a luz dêstes princípios imutáveis, como a es
sência das coisas, projeta clarões de verdade sôbre as grandes
questões que nos preocupam. Fora da Igreja, as teorias eláboradas na efervescência dás revoluções ou nas esferas in
teressadas dos partidos ressentem-se necessàriaménte das
paixões do momento, e, como elas, passam arrastadas na ca
ducidade irremediável das coisas humanas. Só a Igreja con
serva êste equilíbrio da verdade, segrêdo da ordem, da es
tabilidade e da paz.
Ela sanciona tôdas as aspirações legítimas da democra
cia, mas condena as exaltações mórbidas de uma demagogia,
sonhadora de utopias; ela impõe como condição de vida so
cial o respeito à autoridade, mas lembra, aos que a detêm,
a sua missão abnegada de servidores do bem público; ela re
cusa transformar a prosperidade numa função social, que,
tentando um nivelamiento quimérico, garrotearia todo o es
pírito de iniciativa e tolhería a expaiisão das mais justas li
berdades, más adverte aos possuidores que a propriedade
tem uma função social, imposta pelas exigências do bem
comum e pelos pendores da consciência humana; ela lembra
ao capitalismo os deveres postergados da justiça e da cari
dade, mas impõe ao proletariado limites intransponíveis à rei
vindicação das suas aspirações legitimas; ela aprova, aben-i
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çoa e promove tôdas as invenções da indústria e todos os
progressos da inteligência que tendem a melhorar as condi| . ções da nossa existência terrena, mas recorda ao homem,
que é relativo o valor da vida presente, e imortais os des£ tinos da sua natureza racional. Numa palavra, sôbre tôdas
| .as grandes questões da nossa vida individual e social, intepV lectual, moral e religiosa, a Igreja tem afirmações nítidas
| que são palavras de vida, ela, a depositária divina das verdades indispensáveis à humanidade, ela, a mantenedora
|i; incorruptível da jerarquia essencial dos valores humanos.
È;; Ouvi-la é assegurar aos indivíduos a felicidade no equilíbrio
|: interior e aos povos o progresso na tranquilidade da ordem.
g.; Desprezá-la é substituir o movimento orgânico e pacífico pela
epilepsia convulsiva das revoluções, o direito pela fôrça, a
| consciência pela polícia.
|
Havemos mister dé luz para as inteligências, Senhores,
.; mas precisamos ainda mais de fôrça, de. sacrifício e de amor
•pc.ipara as vontades. O grande mal de sèmpré mas,’ de modo
muito particular, o grande nial de nossos dias é o egoísmo.
■: O “eu” desordenadâmente acariciado usurpa as funções de
centro do universo, subordinando a si numa gravitação ina/ tural, tudo o mais: homens e coisas. Daí, a desordem e
desarmonia, a ruptura do equilíbrio psicológico, do equilíbrio
p social, do equilíbrio internacional. Sim, porque o egoísmo é
v multífero, onde quer que haja um eu, físico ou moral, aí nas- cerá como excrescência doentia um egoísmo perigoso. O
; egoísmo individual, o mais forte, o mais profundo, o mais
funesto, porque raiz de todos os outros egoísmos, aqui exalí| ta-se em orgulho odioso, desprezador de pequenos e opresk sor de fracos, ali deprava-se, numa hiper-sexualidade mórJ bida, encandescida em nossos dias por essa febre neo-pagã de
gozar, que devora, em fogo insaciável, saúde, fortuna, fa; mília, pudor, honra e virtude.
O egoísmo profissional, esquecido do grande dever de
solidariedadé, isola as classes e atira-as, organizadas, umas
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contra as outras em entrechoques formidáveis que tão de
freqüente ameaçam a tranqüilidade do moderno viver social.
O egoísmo patriótico manifesta-se em supernacionalismos desequilibrados, em continentalismos estreitos, exagerações teratológicas de um sentimento nobre, para amarmos
os outros homens nos quais se multiplica a dignidade da
nossa natureza. Sem nos pormos muito sinceramente na es
cola do sacrifício, nunca aprenderemos as lições sublimes do
amor.
(
Mas fora do cristianismo encontrareis o estetismo ele
gante de belas teorias altruístas, encontrareis as tentativas
generosas de almas que ainda respiram inconscientemente o
perfume cristão que embalsama a atmosfèra da nossa civili
zação; mas disciplina coerente, prática eficaz do desinterêsse e do amor, não na encontrareis. Sem os grandes mo
tivos superiores, únicos capazes de coibir sempre os impulsos
numerosos, profundos, eternamente renascentes do nosso
egoísmo, o homem não faz bem a outro homem senão quàndo o benfazér a outrem coincide com a satisfação dos seus
interêsses pessoais. Não há verdadeira fraternidade humana
onde não há sentimento vivo da comum paternidade divina.
Como quereis que no terreno árido da indiferença e do
cepticisrho, da negação e da dúvida, germine, cresça e frutifique a grande árvore do amor? Quando se restringem os ho
rizontes da vida humana ao círculo estreito dos bens ter
renos, exclusivamente propostos às aspirações da nossa ati
vidade, como quereis que reine a paz entre os cidadãos e a
concórdia entre as nações, se é precisamente a posse dêsses
bens que divide, separa, retalha e inimiza indivíduos e
povos?
Não; só o cristianismo é religião dé amor; só êle, pràticamentej* inspira o amor. É a lição da psicologia, mas lição
também da história. Percorrei tôdas as grandes conquistas
morais de que justamente se ufana a humanidade: na sua
origemi vereis, indelével, o sinête da influência cristã. Lêd^
o menológio dos grandes benfeitores do povo; são página^
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; consteladas dé heróis cristãos, “cuja vida inteira é, por deÉ finição, um longo ato de amor imolado” (V ermeersch ) .
Memorai, numa síntese evocadora, as inumeráveis criações
| da nossa beneficência, maravilhosamente inventiva e benfa;; zejamente contagiosa, e vereis que à frente de tôdas elas se
iv encontram êstes filhos e estas filhas da caridade que L a '■ vedan chamava recentemente: “ o batalhão cerrado do sacrií" fício e da dedicação” .
Aspiramos a continuar estas glórias tradicionais da fa
to mília cristã.
&.
‘C
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Vêdes agora em que magníficas perspectivas^ se projeta
a finalidade da nossa associação.
Irradiar serenamente esta luz superior, que aperfeiçoa e
pacifica as inteligências, conservar aceso êsfe foco interno
onde se acrisola o sacrifício que alimenta o amor, eis em síntese a su‘a missão altamente civilizadora. Parabéns, por
tanto, parabéns ainda uma vez, do fundo d’alma, a quantos
iniciaram e promoveram êste esforço nobilíssimo de ação iluminadora, pacificadora, regeneradora,

E se me fôra lícito, terminando, formular um voto, dir| vos-ia que,1na atuaçã.0 do vosso programa, em tôda a nossa
!■ ação social, forte e suave, defensiva e conquistadora, de re
sistência ou de propaganda, vos inspireis sempre nos prin
cípios da mais sincera caridade cristã. Esta foi sempre, esta
é, principálmente em nossos dias, a grande fôrça de expansão
católica; dai-lhe o máximo da eficiência, dai-lhe o máximo
de esplendor.
Longe de nós, agastados por preconceitos de educação ou
por influências de leituras parciais, ou tendências, vivem
muitas almas que nos querem mal porque não nos conhecem
bem. Procurai atraí-las demonstrando-lhes a verdade e a
excelência da doutrina católica, do modo mais eficaz: — vi-
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vendo-a; vivendo o amor das idéias, vivendo o amor dos
homens.
Acusam-nos de hostiiidade à ciência: não sejais se
gundos a ninguém na disciplina rigorosa dos métodos, na
sinceridade da investigação, na probidade científica irre
preensível, ria profundeza do pensamento, no acolhimento
agradecido de tôdasvas luzes.
Quiseram atrair-nos à impopularidàde das massas, so
lidarizando-nos com as injustiças do capitalismo açambar
cador: — pròpugnai com tôda a alma os interêsses dos fracos
e dos oprimidos, evidenciando com a ação que a paz social
plantada no horizonte das nos,sas esperanças não descansa
menos nas dedicações desinteressadas e insubstituíveis da
caridade, que não só une os corações, mas que equilibra os
direitos na integridade da ordem.
Ouvindo assim a vossa inspiração cristã, cumprireis ao
mesmo temipo um dever patriótico, e um dia dirá de vós á
história, na serenidade dos seus juízos definitivos, que tra
balhastes desintèressadamente pela verdadeira felicidade'do
Brasil, contribuindo para coroar os esplendores da sua gran
deza material com os fúlgidos ideais da vida do espírito, in
tegrando, em tôda a sua plenitude, uma civilização perfeitamente humana e profunda, sincera e indelèvelmente cristã.

WÍ.T\

,?■*

AÇAO CATÓLICA

A' ação católica constitui, em nossos dias, uma, das
provas mais palpitantes desta vitalidade perene da Igreja
na sua adaptação providencial a tôdas as contingências da
história humana. Tôda civilização apresenta suas deficiên
cias: são germes patogênicos que, não combatidos a tempo,
poderão levá-la à dissolução da morte. Em cada geração,
vibram aspirações profundas à realizáção de valores, que
atraem com a fascinação de novos ideais: são impulsos ge
nerosos de progresso que, cultivados e dirigidos com amor
inteligente, se expandem em criações de vida. Cristo, que
num presente eterno afirmoü de si: Eu sou a Luz do
mundo; Eu sou a Vida, continua, através da sua Igreja, a
oferecer às gerações que se sucedem no cenário da história
a sua Mensagem divina que salva e vivifica, remédio aos
males que lhe ameaçam o equilíbrio orgânico, segrêdo que
dá fecundidade misteriosa a tôdas às suas promessas de bem .
Um dos males mais profundos do nosso tempo, síntese
em que se resumem inumeráveis outros, é o que se conven
cionou chamar de laicismo. Os historiadores de idéias que se
comprazem em rastrear-lhes as genealogias longínquas pode
rão remontar-lhes a origem, do século XVI. Lutero rompeu com
a Igreja, tentou separar o cristianismo da instituição divina
que, por vontade de Cristo, deveria conservá-lo intato até
a consumação dos tempos. O século X V III deu um passo
mais longe: esforçou-se por dissociar a religião da mensa
gem sobrenatural do Evangelho. Deísmo na Inglaterra, filosofismo na França, racionalismo na Alemanha — nomes
diversos para designar um mesmo movimento ideológico de
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“naturalização" do cristianismo, isto é, da negação da sua
própria essência. Os últimos tempos consumaram o divór
cio entre o espiritual e o social. Quando não deram com
bate aberto à religião, ou toleraram-na apenas, relegada às
%questões de vida privada. É o laiçismo. Cavou-se assim um
abismo entre as realidades profundas da vida espiritual e
a organização das instituições sociais. Dos quadros em que
se desenrola a atividade profissional: e do cidadão retirou-se
o espírito que lhes infundia vida, sentido moral, valor hu
mano. A consciência cristã já não pôde proclamar as suas
exigências impreteríveis nas novas estruturações econômicas
e sociais. Estancaram-se pouco a pouco as fontes profundas
de vitalidade interior que condicionam essencialmente a
existência e o progresso das nações. Crises internas, dilacerações íntimas da alma, baixa do nível moral, instabilidade
das instituições — eis os frutos amargos do laiçismo. Dêstes
males sofremos todos e sofremos muito.
A ação católica é uma reação decidida contra êste mal
orgânico de que tanto adoeceu o século passado. É p o r,
parte dos leigos uma afirmação decidida do direito de viver
uma vida integral, sem mutilações nem compromissos, É
uma reivindicação para o Evangelho de informar, comí o
espírito de Cristo, tôdas as instituições da nossa vida social.
Nas escolas possa a infância ouvir os ensinamentos da Boa
Nova que regenerou o mundo; nas fábricas e oficinas lembrese a dignidade cristã inauferível da pessoa do operário; a s 7
manifestações da vida civil e política das nações não esque
çam que não soou em vão na história da humanidade o Verbo
de Deus. Ao laiçismo, estéril e esterilizadòr, oponha-se, no
segrêdo de sua fecundidade divina, a vida cristã com á
sinceridade de tôdas as suas conseqiiências.
Foi talvez a desilusão amarga causada pelo laiçismo que
acordou nas almas das novas gerações que sobem energias
latentes de reações esperançosas. Há em muitos jovens de
hoje um desejo de vida espiritual intensa, de interioridade
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religiosa transformadora da existência. O cientismo já lhes
diz a última palavra sôbre os destinos do homem. O nosso
■ideal é mais exigente e acena para grandezas mais altas.
Ao lado da vida interior profunda, um desejo ihcoercível de
ação. Em vez dos braços cruzados da resignação desalen
tada, o dinamismo do gesto criador. Sentimos todos que
na orientação da história, se pesam fortemente as heranças
do passado, há ainda espaços amplos para as forças presen
tes da liberdade. Na construção da sociedade de amanhã
temos um quinhão de responsabilidades pessoais e hão que
remos furtar os ombros aos deveres que elas nos impõem.
Ação, pois, mas ação organizada e disciplinada.
Ó senso
vivo da comunidade é outra dominante da alma contempo
rânea. Todos os progressos materiais e tôdas as. experiên
cias históricas convergem para pôr em evidência a impor
tância da solidariedade na vida e no aperfeiçoamento de uma
naturezá essencialmente social.
Mística, ação, solidariedade, há, nestas tendências, reservas podferosas de energias renovadoras. Transviadas de
seus verdadeiros objetivos, poderão acarretar catástrofes imprevisíveis à nossa civilização; bem orientadas, hão de
marcar 0 início de uma renovação cultural de consoladoras
perspectivas.
A êstes anseios da alma contemporânea, oferece a ação
católica as possibilidades providenciais de sua legítima expansão. Não é ela, antes de tudo, um cristianismo vivido em
profundidade, consciente das investigáveis riquezas interiores da vida sobrenatural que se estendem das primeiras
lutaâ* nobilitantes contra as desordens do pecado até à ele
vação pacífica da mais íntima e inefável união com Deus?
Não se afirma ela ainda essencialmente como um apostoladò
ou ação conquistadora de almas para o bem, pela recristianização dos indivíduos e das instituições? Não vai haurir inspi
rações e forças na consciência viva desta comunhão sobre
natural que nos une a todos, os resgatados de Cristo, no
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mistério do seu porpo místico, com vínculos mais reais, mais
fortes, mais inquebráveis do que tôdas ás solidariedades dê
classe, nação e raça, que, separadas da caridade cristã, não
unem senão para separar, não aproximam senão para tornar
mais intratáveis os egoísmos e os ódios coletivos?
À estas esperanças e promessas, porém, não correspon
derá a ação católica se não permanecer sempre o que é e o
que deve ser, numa fidelidade inviolável à própria essência.
Participação do mandato divino, pelo qual Cristo confiou aos
seus apóstolos a missão de transmitir às gerações a mensa
gem evangélica — Como o Pai me enviou eu vos envio —
ela é toda de ordem sobrenatural e religiosa. Vive de vida
interior e sô se expande em multiformes atividades conquistadoras na medida em que tudo deve ser restaurado em
Cristo e para Cristo. Participação comunicada aos fiéis, sua
eficiência proporciona-se à inserção viva e real na jerarquia
da Igreja. Dos seus Pastores lhe advém a delegação que a
constitui em sua verdadeira natureza; dos seus Pastores
ainda deverá receber sempre a luz e a fôrça, penhores d estima
vitalidade sôbre-humana.
Para facilitar à Ação Católica Brasileira a fidelidade à
sua missão providencial, sai agóra a lume êste Bolétim.
É um órgão oficial. Porta-voz, antes de tudo, da palavra do
Papa e dos Bispos; transmissor ainda de tôdas as ordens e
instruções autorizadas que assegurem, no interior da grande
organização, a unidade da estrutura e a convergência eficaz
das atividades; registro fiel das realizações consoladoras e
estimulantes que se forem levando a efeito era todos os seus
ramos e era tôdas as regiões do nosso imenso Brasil.
A
doutrina e a história esperam ser bem servidas nas suas
páginas. A Caridade e a obediência, o zêlo e o sacrifício, a
disciplina e a constância, nelas terão um pregador incan
sável e um amigo sincero.
1
Deus e a Virgem Aparecida abençoam mais esta inicia
tiva tôda inspirada pelo desejo de sua glória.

ALGUNS ASPECTOS DA AÇAO CATÓLICA NO DOM1NIÒ
DO PENSAMENTO
* Tenacidade no esfôrço é penhor certo de vitória . Há
dois anos, vencido o pêso morto da inércia e das resistências
passivas, inseparáveis em quem arranca do repouso para o
movimento, inaugurava a Sociedade Jurídica Santo Ivo a sua
'existência social e afirmava desassombradamente b pro
grama de suas finalidades benfazejas. Hoje, a primeira di
retoria, carregada de inapreciáveis benemèrências — as benemerências das primeiras lutas e das primeiras vitórias —
passa, a outras mãos as responsabilidades gloriosas nos des
tinos da jovem associação. Aos dedicados e ihdefessos tra
balhadores de ontem, a homenagem sincera de nossos agra
decimentos; aos que lhes sucederam para as tarefas de ama
nhã, ricos de competência, promessas e entusiasmos, com a
expressão de nossos parabéns, òs votos de uma atividade fe
cunda, sempre assistida e coroada com as bênçãos de Deus.
- Os indivíduos substituem-se periodicamente no. ritmo ca
denciado pelos estatutos; o pensamento inspirador das nossas
iniciativas, a idéia alma da nossa sociedade, essa permanece
na identidade intangível de sua beleza, a excitar o fervor de
novos entusiasmos e a estimular o sacrifício de novas cola
borações espontâneas e decididas.
A Sociedade Jurídica Santo Ivo representa, em nosso
meio, tão avêsso à severidade das disciplinas sociais, um dos
primeiros esforços de organização profissional das classés
cultas a serviço da ação católica. É dizer numa só palavra*
* Alocução proferida em sessão solene celebrada em 21 de maio
de 1930 na Sociedade Jurídica Santo Ivo.
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tôda a sua importância.. Não há mister encarecer-vos as res
ponsabilidades — graves e indeclináveis — dos que, de um
ou de outro modo, foram chamados pela Providência a exer
cer a função de chefes nas diferentes jerarquias humanas.
Os detentores dos poderes públicos, os mestres do pensa
mento, políticos, escritores, homens de ação, todos os prín
cipes pelo sangue, pela espada ou pelo gênio, são guias, que
influem poderosamente sôbre os caminhos ou descaminhos
dos povos. Em limites menos amplos, cada grupo Organi
zado, — uma classe, uma sociedade, uma família, — tem
também os seus mentores; sôbre êles — tanto mais viva
quanto mais definida é a esfera de sua influência — pesam
também os deveres de pastores de homens.
A ação católica tem como um de seus objetivos mais
nobres a coordenação dêssies esforços, a organização discipli
nada dessas influências, para a restauração çla ordem social
cristã. O campo do pensamento, onde se travam .as pe
lejas tias doutrinas; o domínio da prática, onde as idéias
se concretizam em atuações benéficas, atraem por igual o
interêsse de sua solicitude esclarecida. Da primeira destas^
formas da ação católica no domínio do pensamento, permiti
que por alguns instantes ocupe â paciência benévola da vossa
atenção.
;*

*

*

O cristianismo, senhores, é vida e, como vida, orgânico,..
complexo, solidário na totalidade de seus elementos insepa
ráveis. Confiná-lo nas regiões inferiores do sentimentalismo,
reduzi-lo a um jôgo de emoções vagas e indefinidas, é não só'
mutilá-lo, mas desconhecer-lhe o caráter fundamental. A sua
primeira função é iluminar as regiões superiores da alma;
é projetar na Inteligência os esplendores da verdade.
A consciência moral dita preceitos que vão reger as
nossas ações, à afetividade propõe estímulos que excitam
e alimentam os mais nobres, profundos e operosos sentimen
tos humanos; mas nem êstes sentimentos são cegos, nem ar-^

ALGUNS ASPECTOS. DA IGREJA — 397

bitrários ou injustificados aquêles preceitos. Espontâneos e
coerentes, uns e outros, nascem da visão completa da reali
dade racionalmente aceita pela inteligência. O cristianismo
começa por dizer-nos o que somos, qual a nossa primeira
origem e a finalidade dos nossos destinos; ensina-nos as re
lações reais, objetivas, com os sêres, que nos envolvem, e
com os quais podemos entrar em contato: Deus, os nossos
semelhantes, o mundo infra-humano; indicâ-nos o lugar que
ocupamos no universo e a finalidade da nossa existência na
harmonia da ordem cósmifca.
Antes dê despertar sentimentos, ou ditar leis, envolve a
inteligência na claridade dos seus esplendores. Antes de ser
culto ou moral, é Verdade. Melhor, o culto e a moral irhpõem-se natüralmehte como meios indispensáveis de reali
zação completa da verdade. Com admirável concisão, em
duas palavras resume S ão P aulo toda a vida cristã: Veritatern facientes (Eph., IV, 15), fazei a verdade. Se nos fôra
permitido üsar um neologismo para vertê-lo à letra, diriamos
que o nosso dever é verdadizar. O supremo esforço do cristão
é fazer dê sua vida a mais fiel expressão da verdade. O cris
tianismo é a verdade integral necessária ao homem.
As ciências experimentais indagam as leis que regem os
fenômenos da ordem sensível; a sabedoria filosófica procura
sondar mais profundamente a realidade, perscrutando as
causas internas e as relações elevadas acima da observação
dos sentidos, mas acessíveis aos olhos mais penetrantes dá
razão. O cristianismo revela-nos, ainda, os desígnios livres
e positivos da bondade de Deus acêrca da humanidade. Das
verdades inferiores — científicas ou filosóficas — nenhuma
lhe é indiferente, lá disse o clássico romano: sou homem,
nada do que é humano me desinteressa. Com mais razão
pode dizer a Igreja: Sou filha da verdade; qualquer dos seus
reflexos me ilumina a fronte. Aos sábios ela diz: investigai,
pesai, medi, perscrutai, em todos os sentidos, a estrutura dêste.
universo que nos envolve com as suas belezas e nos tenta a
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curiosidade com o segrêdo de seus enigmas; cada uma das
leis que descobrirdes é mais um pensamento do Criador-que
nos manifestais; vão assim, de dia para dia, recuando as
trevas da nossa ignorância, e mais pura, a um Deus menos
desconhecido se elevará a homenagem de nossas adorações.
Aos filósofos: pensai, refleti, concatenai rigorosamente
os elos de vosso raciocínio; cada nova luz que conseguirdes
acender nós caminhos do pensamento será mais um reflexo
humano da verdade incriada. Uns e outros, porém, sábios
e filósofos, pão esqueçais que a natureza não esgota necessàriamente os planos divinos. Deus, que encontrais como
têrrno necessário de tôda a demonstração que se completa — ,
Deus, que a vossa razão vos revela, como Criador e Provi
dência, é Bondadè infinita, livre nas efusões do seu amor,
e esta Bondade quis elevar o homem a uma felicidade supe
rior às exigências de sua natureza. Esta economia inefável
é um ato livre do Primeiro Amor; a sua manifestação não
se lê nem se pode ler no grande livro da natureza; o 'se.v
grêdo divino — fato de ordem positiva :— foi comunicado
por uma grande teofania, que é o acontecimento central da
história da humáiiidade; o conteúdo dá divina mensagem
me foi confiado para transmiti-lo, intato e incorrupto, aos
séculos, como luz e vida das gerações humanas .
No cristianismo, portanto, senhores, encontramos o pa
trimônio integral da verdade indispensável ao homem para'
elevar-se à altura dos destinos naturais e sobrenaturais que
lhe foram traçados pelos desígnios da Sabedoria e dá Bon
dade de Deus.
Ora, por um complexo de circunstâncias históricas, que
não ‘nos é permitido nem sequer resumir, pouco a pouco
romperam-se os contatos entre a Igreja e uma parte da ci
vilização moderna. O pensamento cristão já não viviíica a
nossa ordem social; na ausência dêste princípio de vida está,
indiscutivelmente, a primeira causa, á mais elevada, de
tantas e tantas das nossas decadências.
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Ante o espetáculo desta realidade dolorosa, não cruzamos
os braços numa passividade indolente'; gestos de vencidos não.
são gestos cristãos. Devemos integrar o nosso século na
grande verdade salvadora, queremos trabalhar para a im
plantação da ordem social cristã.
Esta finalidade foi expressa há ainda poucos meses, e
comt muita felicidade, numa circunstância muito análoga à
presente. No Auàitorium Maximum da Universidade de Mu
nique reunirá-se, nos três primeiros dias de novembro, o Con
gresso da Seção Jurídica da Associação dos Universitários
Católicos. Na sessão de abertura, o presidente da Liga, o
Dr. K imberger , ministro das finanças do Hesse, explicou
a finalidade geral da Associação:
“A Associação dos Universitários Católicos da Alemanha
se propõe familiarizar os intelectuais com os ensinamentos
da Igreja; e com as verdades que dêles imediata ou mediatamente derivam. Ouso assim e creio necessário confessar:
hão só os intelectuais alheios às nossas crenças, mas os pró
prios intelectuais católicos não conhecem senão uma medida
extraordinàriamente restrita, o universo maravilhoso, fe
cundo, imenso das verdades da Igreja. Penetrar êste mundo,
uni-lo à vida, ao povo, ao Estado, ao edifício social, à ciência,
à arte, não é uma ideologia estéril, mas a condição siné qua
non de tôda ação sensata e segura de seus resultados. Um
comércio de idéias, são e gràve, travado à sombra da Cruz.
muito próximo se acha da vida e constitui o solo fecundo em
que se há de desenvolver todo o apostolado leigo.” (Doc. de
la Vie lnt., t. I, 1929, págs. 553-4.)
Oh, senhores! com quanta maioria de razão se poderíam
aplicar estas palavras ao nosso meio social! E por que não
o tentaremos com esta confiança indefectível que infunde
às almas a certeza das convicções profundas e a coragem das
boas ações?
Despendendo os nossos esforços pela restauração dos
ideais cristãos, nós trabalhamos antes de tudo por salvar a
própria civilização, por conservar-lhe um sentido, uma norma,

»
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um critério. Não há, nem pode haver, civilização verdadeira,
onde se ignoram os destinos do homem. O grande adianta
mento de uma sociedade avalia-se, indiscutivelmente, pela
abundância de meios que ela subministra aos seus membros
para atingirem o ideal de sua perfeição. O valor de uma
civilização e a idéia que ela faz da personalidade humana
são têrmos correlativos, cuja 'solidariedade é indestrutível. E
aqui se acham os vínculos internos, derivados da essência
das coisas que ligam para sempre a religião à vida soôiãl dos
povos. Impossível destruí-los, sem mutilar o homem. Apa
gue-se pouco a poüco na consciência social a idéia da digni
dade humana, da finalidade que o homem deve atingir para
realizar a plenitude de sua. perfeição, e o movimento do pro
gresso social desorienta-se imediatamente, como uma ativi
dade que ignora o seu fim, princípio insubstituível de organi
zação que coordena todos os seus elementos. Imenso de
sastre, semelhante ao do piloto que em alto mar ignora o
pôrto dos seus destinos. O navio, sem rumo, vagueia à mercê
de todos os ventos, até despedaçar-se no primeiro parcel, ou
adernar na insídia dos primeiros baixios. Ignorando a fi
nalidade humana, o corpo social entra a convulsionar-se e a
esgotar-se em tentativas estéreis e incoerentes, vítima Inde
fesa de tôdas. as propagandas artificiais, de tôdas as cam
panhas subversivas, de tôdas as flutuações apaixonadas da
opinião pública, de tôdas as coligações de interêsses, de inv
trigas e ambições. Hoje se admite o que ontem se rejeitava;
o que agora se inculca como uma panacéia depois se veri
fica haver sido um vírus fatal, no presente, entusiaspiòs
insensatos pela introdução de reformas cuja falência procla
mará o futuro. É a incerteza, a instabilidade, a agitação fe
bril das paixões a fermentarem na grande massa social que
perde a consciência dos seus destinos. Já não é possível pro
gresso, porque não sabemos o têrmo que devemos atingir.
E os movimentos desordenados incoerentes, contraditórios,
vão dividindo e dilacerando a sociedade e preparando-lhe^ a
desagregação final na pulverização caótica da anarquia.
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Conservando e defendendo a verdadeira noção da perso
nalidade humana e da grandeza dos seus destinos, noções
essèncialmente religiosas, salvamos, no campo intelectual, o
verdadeiro conceito de civilização e de progresso ! JJlo domí
nio prático, damos à moral todos os elementos indispensáveis
à sua conservação e desenvolvimento.
A grandeza de um povo não se mede só nem principal
mente pela atividade de sua vida material. Que nos tráiisportem mais rapidamente, que nos elevem de alguns metros
os pavimentos das nossas casas, que nos facultem á possi
bilidade de ouvir ou de falar de mais longe, bem está. Benvindá sejá esta utilização mais científica das energias na
turais . Mas, só com isso, não somos nem melhores, nem mais
felizes. O homem é principalmente um ser inteligente e mo
ral . Precisamos de mais virtudes, de mais dedicação aos
nossos semelhantes, de mais respeito aos direitos alheios, de
mais fidelidade aos deveres próprios, de mais sinceridade nas
nossas relações sociais, de mais grandeza e igualdade d’aima,
ante as dificuldades inevitáveis da vida. Precisamos de mais
progresso moral. Sem êste, o outro, o progresso da mecâ
nica e da quantidade, é menos apreciável, e acabará também
êle irremediàvélmenté comprometido.
, Quando a consciência se retira das relações humanas,,
o egoísmo, princípio dissolvente da vida social, vai invadindo
todo o campo abandonado,pela fidelidade ao dever. Os seus
sintomas multiplicam-se e agravam-sê de dia para dia. As
grandes especulações da agiotagem substituem o amor do esfôrço produtivo; o luxo, requintado até ao sibaritismo, futiliza as existências dos que o gozam, provoca as reações re
volucionárias dos que o invejam; nas famílias, com o entibiamento do espírito de sacrifício, diminui o respeito à vida e
às leis naturais e divinas de sua conservação; por tôda a
parte, às exigências superiores do merecimento e da jerarquia dos valores sociaiSi se vai substituindo a venalidade na
política, na administração, nas letras, na justiça, e até nas
relações mundanas. O organismo social descompagina-se fa-
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talmente. A própria grandeza material só pode ser conser
vada pelo progresso moral. A conclusão de L e P l a y resume
a de todos os observadores perspicazes e profundos que não
se contentaram de borboletear na superfície das coisas: “O
homem livre na escolha de seus atos passa alternadamente
do sofrimento à prosperidade pela prática da lei moral, e da
prosperidade ao sofrimento pelo esquecimento desta lei.”
( Les ouvriers d’Occident, I, 7-2). E G. K u rth , um dos

maiores historiadores contemporâneos da Bélgica: “Um povo
é tanto mais civilizado quanto mais sé deixa conduzir indi
vidual e socialmente pela lei moral do Cristianismo” . ( Revue
des Deus Mondes, 15 janv. 1907, pág. 384.)
Que largas perspectivas se entreabrèm nos horizontes
das nossas mais géherosas ambições! Que de mais nobre do
que nos consagrarmos à defesa desta verdade salvadora, que
conserva, à nossa civilização, um significado, é à vida moral,
penhor de tôda a grandeza humana, o seu fundamento in
substituível? Arvoremos, pois, desassombradamente os nossos
ideais cristãos; realizando-os, realizaremos o que há de^melhor e de mais puro nas aspirações da humanidade.
E sôbre a nossa vida interior, individual, se projetará
em paz, em equilíbrio, em valorização divina, tôdá a gran
deza dessa missão. “ A mais bela profissão,” segundo S.’ T o
m á s , “é a do homem que distribui a verdade aos seus seme
lhantes e os aproxima de Deus, elevando-os.” É o mais alto
exercício da caridade: a caridade da doutrina. Vós podeis"
dar vossos bens materiais: é alguma coisa mas é pouco. A
Vossa fortuna é um bem que vos é extrínseco e qii'e não irá
aperfeiçoar internamente o seu beneficiário. Podeis dar-lhe
o vosso coração: é mais; é muito mais. Mas o vosso afeto é
uma coisa frágil e efêmera; amanhã talvez já não podereis
renovar com a mesma sinceridade o movimento generoso que
doou ontem o vosso coração. E esta doação de vossos afetos
não é ainda uma perfèição definitiva e interior da alma que
rida. Há, porém, um bem superior, espiritual, que vós podeis
comunicar como o que há de mais interno em vós, porque
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luz de vossa existência, e que passará a ser o que há de mais
íntimo na pessoa amada; um bem que vós possuís e podeis
dar, mas que é mais que vós e que vos há de sobreviver, que há
de continuar a irradiar a sua luz benfazeja, quando vós já hão
fordes; um bem que ilumina, dirige, enobrece a vossa vida,
e, comunicado a outras inteligências, nelas se transformará
em princípio eficaz de verdadeira grandeza humana — a ver
dade, e, principalmente, á verdade na sua expressão suprema,
integral, definitivamente orientadora das existências, a •ver
dade religiosa.
. v
Oh! Quão mal nos julgam os que só de longe nos co
nhecem. No zêlo desta atividade, alimentada por uma
chama interior mais alta, na firmeza intangível com que de
fendemos o patrimônio da verdade católica, querem ver hão
sei que expressão de um azedume irritadiço contra tudo o
que é moderno, não sei que estreitezas de uma intolerância
acanhada, incapaz de elevar-se ao descortino de largos hori
zontes, e à benevolência acolhedora dos grandes corações.
Engano,, senhores!
Onde os espíritos superficiais pairam na materialidade
dos contrastes que as paixões' humanas tornam inevitáveis,
os ânimos refletidos vêem a manifestação genuína da mais
profunda caridade. Se a Igreja não passara de um grupo de
filóiofos que se comprazem em fazer admirar a beleza ar
quitetônica dos seus sistemas, — nesta grande desorientação
contemporânea feita de decadência dos costumes e de entrechoques contraditórios de doutrinas instáveis, ela se reco
lhera em si e aí, do esplêndido isolamento de sua tôrre dè
marfim, contemplara na planície as devastações imensas, as
ruínas, os destroços da família e da sociedade acumulados
pelas doutrinas que ontem a combateram e hoje se exauriram
na sua impotência construtiva, incapazes de trazer aõs ho
mens a paz, o amor, a felicidade. Fôra um triunfo magnífico,
mas um triunfo orgulhoso. A Igreja é mãe das almas! E
por isso ela luta, luta para conservar a verdade que salva,
luta para defender a dignidade dos valores morais, luta como
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luta o bem contra o mal, para vencê-lo e, fazendo-o bom,
torná-lo feliz.
Eis, senhores, a grande finalidade da ação católica, no
domínio do pensamento: pugnar pela grande verdade, que
não passa e que é a solução única de todos os grandes pro
blemas humanos.
No seio da nossa civilização queremos conservar viva
a idéia da sublimidade dós nossos destinos imortais: só assim
damos ao movimento do progresso um norte orientador, e às
atividades sociais um critério raciohal é seguro. Por entre
as magnificênciás da nossa civilização visível queremos tra
balhar pela ascensão espiritual e interior das almas; só as
sim, elas serão grandes e felizes, e à moralidade do nosso
povo não faltará, com a fé, êste par de asas indispensável, na
frase de T a in e , para que o homem não caia abaixo de si
mesmo e não resvale às profundezas destes abismos em cujas
voragens desaparecem para sempre as nações, que não sou
beram conservar com a dignidadeta razão suprema de viver.

E entrando assim a colaborar mais de perto com a~jerarquia católica na obra da Igreja, a nossa existência sobredoura-se com êstes reflexos consoladores de esperanças imor
tais, que as coisas eternas costumam, projetar sôbre a cadu
cidade irremediável das pequeninas contingências humanas.
Já não viveis só para estas insignificâncias de cada dia
que o tempo envolverá nas sombras de um olvido sem res
gate; já não estreitais a vossa vida religiosa com a preocupa-'
ção de uma simples salvação individual. Dilatais ás vossas
aspirações, compreendeis, em tôda a sua beleza, os deveres
da fraternidade cristã, que se alimenta dó intercâmbio de de
dicações; integrai-vos consciente e generosamente na gran
deza do plano divino. A nobreza, a paz, a felicidade do ho
mem cifram-se na realização dêste ideal. Só assim a vida é
digna se ser vivida; digna do homem, digna de Deus.

LIÇÕES DO ANO SANTO

* Para os que sabem discernir, através da poeira dos fatos
insignificantes e efêmeros, a alma das idéias eternas que os
informam, o ano jubilar que ora finda acrescentou ínais um
capítulo altamente persüasivo à apologética viva da Igreja
Católica.
Nos milhares de peregrinos que diàriamente afluíram a
Roma, vindos de todos os continentes, filhos de tõdás as
raças, temos uma afirmação tangível da catolicidàée real da
Igreja.
Sôbre o túmulo de São Pedro essas multidões de crentes,
profundamente separados pela. variedade de idioma, pelo grau
de cultura, pelo contraste de nacionalismos irredutíveis,
reúnem-se na profissão comum do mesmo Credo. Que prova
magnífica da unidade católica êste símbolo, Recitado com
acentos de indizível convicção pelos filhos do século XX,
depois de haver sido por dois milênios a expressão veneranda
da fé imutável de sessenta gerações.
Do túmulo do Príncipe dos Apóstolos sobem os fiéis, em
ânsias de indescritível expectativa, as escadarias do Vati
cano. No alto, o Sumo Pontífice acolhe-os com o sorriso pa
terno, com a palavra grave e afetuosa, com á majestade be
nignamente afável do Vigário de Cristo. E o Papa é ainda
uma demonstração viva da apostolicidade da Igreja. Pio XI,
que hoje nos fala, é o sucessor de uma dinastia vinte vêzes
secular, é o último elo de uma cadeia gloriosa que, sem
interrupção, ascende a Pedro e, por Pedro, a Cristo.*
* Artigo publicado no Jornal do Comércio de 25 de dezembro
de 1925.
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Catolicidade, unidade, apostolicidade e santidade são as
quatro gemas de inimitável brilho que Jesus engastou no
diadema de sua verdadeira Esposa.
Para os ditosos peregrinos que êste ano visitaram a ,Ci
dade Eterna também não faltou a lição da santidadg.
Só a Igreja Católica possui o segrêdo de fazer santos.
Ela os faz de tôdas as almas: de um sacerdote ou de um
rei, dè um filósofo ou de um lavrador, de um religioso ou de
um soldado. Ela os faz em tôdas as eras: na dissolução do
paganismo em decadência como na rudeza medieval dos cos
tumes bárbaros, na ebulição rèformadora. do Renascimento
como na agitação febril dos tempos modernos. A materni
dade fecunda da Igreja na geração dos seus santos não co
nheceu nunca as intermitências dõ exáurimento ou a.impo
tência da esterilidade .
Ainda uma vez vieram prová-lo as numerosas beatifi
cações ecangnizações, dêste ano santo. A França e a Co
réia, como a Holanda, a Itália e o Canadá, viram seus filhos
aureolados com a glória imortal da virtude.
\
O heroísmo cristão, sob tôdas as suas formas — na de
dicação dos mártires ou na inocência das virgens, no zêlo
dos apóstolos ou na ciência dos doutores, no recolhimento
dos cenobitas ou na atividade dos pastores d’almas —- iluminou-se com o fulgor de novas páginas.

E o nosso século precisava desta lição de santidade.
O grande mal de sempre, mas, de modo muito particular,
o grande mar de nossos dias, é o egoísmo. A exaltação dese
quilibrada do eu humano é a grande desordem, porque é o
esquecimento de nossa própria essência de criaturas. Finitos,
somos por natureza dependentes. Membros de família hu
mana, somos parte de um grande todo. No exercício de nossa
atividade moral recebemos leis de quem recebemos o ser.
O êgoísmo esquece, investe, perturba a ordem destas rela-
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ções fundamentais. O “ eu” , desordenadaínente acariciado,
usurpa as funções de centro do universo, subordinando a si,
numa gravitação inatural, tudo o mais. Daí a desordem, a
desarmonia, a ruptura do equilíbrio psicológico, do equilíbrio
'sòcial, do equilíbrio internacional.
Sim, porque o egoísmo é multiforme; onde quer que
haja'um eu ■— físico ou moral — aí nascerá, como excréscência doentia, um egoísmo perigoso.
O egoísmo individual, o mais forte, o mais profundo, o
mais funesto porque é a raiz de todos os outros egoísmos.
Aqui exalta-se em orgulho intoleráyel, opressor de fracos e
desprezador de pequenos. Ali deprava-se numa hipersexualidade mórbida, encandecida em nossos dias por essa febre
neo-pagã de gozar que devora, em fogo insaciável, saúde, for
tuna, família, pudor, honra é virtude.
Ó egoísmo profissional, esquecido do grande dever de
solidariedade, isola as classes e atira-as, organizadas, umas
contra as outras em entrechoques formidáveis que tão de
freqüente ameaçam a tranquilidade do moderno viver social.
O egoísmo patriótico manifesta-se em supernacionalismos desequilibrados, exagerações teratòlógicas dum senti
mento nobre, a querer, em competições mesquinhas de he
gemonias efêmeras, elevar a grandeza da própria nação sôbre
as ruínas dá justiça, da paz e da caridade humana.
Ante os estragos causados por todos êsses egoísmos, quão
salutar é a lição que nos oferecem êsses heróis singulares
que só o foram porque souberam triunfar do grande inimigo
da virtude!
A santidade católica não é esta diminuição da persona
lidade humana, envolvida nos encolhimentos de biocos ar
tificiais, que por aí assoalham os que só lhes conhecein
a caricatura. Não; a santidade é a elevação do homem ao
supremo fastígib de sua grandeza moral. O santo é uma^jnteligência lúcida e uma vontade enérgica. A inteligência ma
nifesta-lhe a função gloriosa da vida humana no plano da
criação. A vontade, numa firmeza inabalável de propósitos
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viris, eleva a cada instante a realidade da ação ao nível do
ideal.
Vida assiríí supõe luta sem trégua contra o egoísmo per
turbador. Mas sem coragem não há virtude, sem heroísmo
não há santidade. A luta é aceita com generosidade, conti
nuada sem desfalecimentos, coroada de vitória em todos os.
campos.
A ascese cristã cerceia sem misericórdia tôdas as. ten
dências menos regradas, desde o apetite das pequeninas
comodidades que enervam até as manifestações mais sutis
da vaidade e do orgulho.
Ao fogo do sacrifício aceitado com magnanimidade, a
alma purifica-se, banha-se de luz, alteia-se e de ascensão em
ascensão, de claridade em claridade, chega às altitudes lu
minosas, onde o tumultuar tempestuoso das paixões já não
vinga perturbar a serenidade da virtude vencedora.
Nestas eminências da vida moral, cada instante traz
um dever que será fielmente cumprido, cada acontecimento,
uma expressão da vontade divina que encontrará a sub
missão mais amorosa, A existência identifica-se com a linhg
reta da virtude, nunca torcida pelas sinuúsidades do egoísmo.
Çòm esta admirável plenitude e sem os desperdícios de
tempo das almas frívolas ou o malbarato de energias psico
lógicas das consciências escravizadas às paixões, a vida do
santo intensifica-se num fervor de atividade tranqüila que
mal suspeitam as vulgaridades superficiais. Que fecundidade
admirável, que ação multiforme e duradoura a dêsses heróis
cristãos!
Não saiamos dos que a Igreja, êste ano, aureolou com
a glória dos altares.
Madalena Sofia Barat é o tipo da mulher forte. Passou
semeando o bem na sua vida e perpetuou o seu bem-fazer
no instituto destas dedicadas Damas do Sagrado Coração,
que, há mais de um século, num e noutro continente, edu
cam para a ciência, para a honra e para a virtude gerações
e gerações de almas fortes.

ALGUNS ASPECTOS DA IGREJA — 409

V- '

Pedro Canísio, prodigiosa figura poliédrica, enche com
| ..a sua atividade onímoda mais de meio século. Reforma uni- ,
f>-versidades em Ingolstadt e Viena, funda colégios em Muni| : que, Innsbruk, Dilinga, Hall* Augsburgo e Tyrnau* colabora
no Concilio de Trentó, toma parte no colóquio de Worms e
? em cinco dietas germânicas e deixa-nos mais de 25 obras a
í:; continuar um apostolado glorioso que, na grandeza de sua
|; amplitude, envolveu a Holanda, a Baviera, a Áustria, a Boê* mia, a Hungria, a Suíça e ,a Itália.
Teresinha do Menino Jesus passou a vida num sorriso
[í de amor e voando, como um anjo, para o céu, deixou a terra
ji tôda embalsamada com o perfume de sua inocência.
I;::
Não prossigamos. A vida dos santos é bela, é encanta
is dora, é fecunda, é desinterêsse e sacrifício, é amor e dedica
is ção, é generosidade, é ação, é paz, é luta épica, é vitória glo" riosa.
>v ' •
.
\"
■■ ...
Aos filhos de um século egoísta faz bem ò exemplo desses
i- heróis!
Bendita a Igreja Católica, que, só, na terra, nos pode
« oferecer o espetáculo de tanta beleza moral.

ATO DE CONSAGRAÇAO DOS JURISTAS CATÓLICOS

* Oh! Jesus, Deus e Senhor nosso, Legislador-e Juiz su
premo dos homens, aqui tendes, prostrados ante o trono de
vossa majestade, os membros da Sociedade Jurídica Santo
Ivo e demais magistrados e advogados, professores e estu
dantes de ciências jurídicas que, irmanados pela mesma fé,
inspirados pelo mesmo amor 'à vossa Bondade infinita,
viemos consagrar-vos, numa homenagem de profunda ado
ração, as nossas ações, as nossas pessoas, a nossa vida em
tôdas as suas formas de atividade.
Reinai em nossas inteligências pela luz da vossa fé, nos
nossos corações pela graça de vosso amor, nos nossos atos
pela fidelidade aos preceitos de vossa lei. Dai-nos, Senhoç^
um amór indefectível à justiça, expressão da vossa vontade
nas relações humanas; infundi-nos uma coragem invicta na
defesa de todos os direitos, principalmente dos humildes,
fracos e pequeninos que são os diletos de vosso Coração; for
talecei as nossas consciências para que não atraiçoem o dever
ante as intimidações da fôrça, ou as solicitações de interêsses
e ambições mesquinhas; fazei que em todo o exercício de
nossa profissão sejamos sempre os instrumentos dóceis dos
desígnios de vossa Providência no govêrno dos homens.
Pela intercessão da Virgem Santíssima — Speculum
Justitiae — e de Santo Ivo, nosso excelso padroeiro, dignai-*

* Êste Ato de Consagração dos Juristas Católicos, composto
pelo Pe. Leonel Franca, foi recitado pela primeira vez em 21 de
maio de 1930.
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vos aceitar a'sinceridade desta nossa consagração, e conce
dei-nos a graça suprema de gozar um dia da felicidade ine
fável que reservais aos servos fiéis que trabalharam na terra
pela defesa e dilatação do vosso reino nos corações dos ho
mens e na vida das sociedades. Assim seja.

M ARIA E A ALMA CATÓLICA

* Exulta, num frêmito de entusiasmo, a alma católica do
Rio de Janéiro. Maria é o centro para o qual convergem, no
ardor unânime de sua piedade filial, tôdas as inteligências
e todos os corações. Os mais delicados dos nossos poetas e
os mais simples dentre os filhos do povo irmanam as suas
vozes na sinceridade dos mesmos louvores. As mais modernas
invenções da ciência vêm acrescentar a perfeição de sua téc
nica às expressões tradicionais da alegria popular.
' ,
E o espetáculo da grande metrópole em regozijo trans
porta-nos espóntâneamente às célebres manifestações da de
voção a Maria átravés da história. É Roma que na majes
tade singular de suas festas religiosas prepara à Imaculada
o mais esplêndido dos triunfos. Ê Éfeso que, à distancia de
quase 15 séculos, se veste tôda de galas, para tributar^ dom
a pompa dos costumes orientais, a mais sincera homenagem
à Mãe de Deus. É Lourdes, Loreto, Montserrat, Erissiedeln,
Fátima, Guadalupe, Lujan com o espetáculo inolvidável de
suas procissões solenes, de suas peregrinações, sempre reno
vadas, de seus milagres multiplicados em benefícios de todos...
os sofrimentos humanos.
Ante esta universalidade espontânea da devoção à
Miaria, o pensador religioso recôlhe-se por instantes e re
monta às primeiras páginas divinas do Evangelho. “ E o anjo
Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem, da casa de
David, por nome Maria. E o anjo lhe disse: Ave, Maria,
cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita, entre as mu
lheres” . E a conclusão sai-lhe espontânea: a Igreja Católjca
Artigo publicado em O Jornal de 14 de junho de 1931.
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continua, através dos séculos, a autenticidade dos ensinamenr
tos evangélicos. Como o Anjo, enviado por Deus, eíà'repete,
pelos lábios de todos os seus filhos, à escolhida para Mãe
do Salvador: Ave, Cheia de graça, Ave, Bendita entré às mu'Ç: lheres!
[■■./ \
p
Consolo para os corações crentes e também lição apoç? logética para òs que não têm a ventura de crer. Há quase
f ; dois mil anos, na mais desprezada das províncias conquis. tadas pelo Império Romano, uma virgem, sirnples, humjldç,
& desconhecida, levanta a sua voz rias montanhas de Hebron v
e entoa o mais belo dós hinos que ainda criatura elevou ao
seu Criador: “Minha alma glorifica o Senliór; porque fêz em
mim grandes coisas o Onipotente, é doravante todas as
K .gerações riie proclamárão bem-aventurada” Com á. segurança de um olhar profético, Maria desvenda os segredos do
y porvir e anuncia, sem hesitar, um fato imenso, fora de tôdas
as previsões humanas e que se há de realizar incessantemen■; te através de todo o desenvolvimento da história. Sessenta
gerações passaram no cenário do mundo depois que a virgem .
i. de Nazaré confiou aos séculos a certeza do seu vaticiniõ, e,
: umas após outras, as gerações que passaram e vão passando
proclamaram bem-aventurada a Virgem-Mãe.
Umile ed alta piú che creatura. Alma cristã que não
■ se associa abs louvores de Maria, alma cristã que da since
ridade do seu coração não sabe tirar um canto de glória, de
gratidão e de amor à Cheia de graça, à Bendita entre as mu
lheres, perdeu o sentido do Evangelho e desgarrou da pureza
genuína do cristianismo divino.
Exulta, metrópole do Brasil, ao receberes, era teu seio,
a Padroeira desta imensa terra bendita de Santa Cruz. Na
integridade da tua fé, no entusiasmo da tua piedade; ria sin
ceridade ardente do teu amor a Maria tens o mais seguro
penhor das bênçãos de Deus, que vela pela tua grandeza e
pela segurança do teu porvir.

A TRILO G IA EUCARÍSTICA DA IGREJA, PÁTRIA
E FAM ÍLIA

* Para os esplendores inéditos desta assembléia eucarística, que magnífico teatro a grandeza venerável da terra
baiaça! Aqui nasceu a Igreja no Brasil; nas suas praias vir
gens, sôbre um altar agreste, a que servia de cúpula a safira
imensa do nosso firmamento, elevou-se, imaculada e pura,
a primeira hóstia ao Deus dos cristãos; e o primeiro Pon
tífice, que, em terras brasileiras, soldou a cristandade nas
cente à sucessão apostólica que nos articula a Cristo, nestas
alturas benditas fixou a primazia de sua sede episcopal.
Aqui nasceu a família brasileira; destas encostas verdejantes em que se construíram, na simplicidade de tempos
primitivos, os primeiros lares, se foram . transplantando,
como vergônteas de um tronco fecundo, os novos rebento^
de famílias cristãs que, a pouco e pouco, se estenderam, se
difundiram e povoaram êste imenso torrão que o Cruzeiro
iluniina.
Aqui nasceu a -pátria brasileira; por mais de dois séculos,
nestas eras remotas e heróicas em que se plasmava o orga
nismo de nossa nacionalidade, nesta cidade palpitou o seu
coração generoso e forte. Metrópole de uma vasta estrutura
política em formação, a bravura, a prudência, a sabedoria
do seu govêrno assegurou-nos, com a integridade do terri
tório, a unidade da religião e da língua, que são os penhores
mais seguros da coesão, da grandeza è da paz do Brasil.*
* Discurso pronunciado na sessão solene de abertura do P r i
meiro Congresso Eucarístico Nacional, na Bahia, a 3 de setembro
de 1933.
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E a Bahia não esqueceu a nobreza exigente de suas tra
dições e as responsabilidades indeclináveis de sua vocação
histórica. Berço de nossa vida cristã, de nossa vida domés
tica, de nossa vida social, ela sente-se depositária dos maiores
valores humanos que asseguram a prosperidade de um povo;
sentinela incorruptível, postada pela Providência, à guarda
e defesa do patrimônio espiritual da nossa raça; numa pa
lavra, mãe solícita e desvelada que identificou para sempre
as suas alegrias, as suas tristezas e os seus sobressaltos com
a felicidade, com as desventuras, com os perigos dos á quem
transmitiu, com a chama da vida, o melhor de sua alma.
Bahia, alma mater do Brasil.
Aí tendes a origem primeira da idéia inspirada, da Von
tade tenaz, da ação eficiente e disciplinada, realizadora dêste
magnífico Congresso, que, pela primeira vez, numa mani
festação nacional de fé e de amor, congrega em tõrno da
Hóstia o Brasil inteiro. Debatemo-nos numa dessas crises
graves de crescimento, chegamos a uma destas encruzilhadas
em que se-orientam ou se desorientam, por largos anos, os
destinos de um povo. Poderemos, corrigindo erros passados,
integrar-nos na realidade viva das tradições cristãs qüe plas
maram a nossa vida nacional e condicionam inelutàvelmente a nossa prosperidade futurp,; ou poderiamos, fascina
dos pela sedução de exotismos perigosos ou pela tentação de
experiências aventureiras, lançar a nossa pátria np caminho
das incertezas ou no caos das agitações, em que se debatein
por largos períodos e, às vêzes, soçobram irremediàvelmente
as nações infiéis à missão que lhes assinou a Providência na
história da humanidade.
Neste momento, um dos mais graves e decisivos da
nossa existência nacional, a Bahia, lembrando-se da sua fun
ção histórica na evolução espiritual do Brasil, toma a ini
ciativa de convocar esta assembléia imponente para estudar,
à luz que irradia dos nossos altares, o tríplice problema fun
damental da Igreja, da família, dá pátria. A Eucaristia é,
de fato:
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a) o centro da vida da Igreja; melhor, a própria Igreja
no que ela tem de mais essencial e de mais sublime;
b) a fonte em que se alimentam e se desenvolvem os
grandes sentimentos indispensáveis à conservação, à pureza,
à dignidade cristã da sociedade doméstica e civil.
Vozes mais autorizadas desenvolverão, em tôda a sua
amplitude, estas, verdades benfazejas; nas estreitezás do
tempo que se me concede, pouco mais me será permitido que
resumi-las, com a brevidade de üm índice; numa síntese de
poucos instantes.
I
Não entende a Igreja quem não conhece Cristo.
Para òs que á consideram com olhos superficiais e desaten
tos, do Corpo místico do Salvador não ressaltam senão as
aparências humanas, e estas, ainda, não raro sob a lüz não
menos favorável, de misérias e fragilidades da nossa natu
reza. Homens e instituições, eclesiásticas avultam então,
ante a curiosidade malsã de historiadores ávidos de escân
dalo, com as suás tintas sombrias dé paixões c de pecados,
de desregramentos e de de ficiências lamentáveis. Eis a
Igreja! exclamam escandalizados e satisfeitos. Não: eis\a
poeira com que a miséria do homem escureceu e maculou a
obra de Deus. A Igreja é o prolongamento de Cristo na his
tória . E Cristo é a obra-prima da criação; é o centro em
que se fecapitüla e em tôrno do qual gravita tôda a eco
nomia do plano divino: tudo quanto o homem pode oferecer,
a Deus. tudo com que Deus, na sua infinita liberalidade, quis
enriquecer as suas criaturas.
Quando o homem, do seu espetáculo dêste Universo ex
terior que o envolve com a beleza de suas maravilhas, e da
inquietude dêste mundo interno que o atormenta com o in
finito de suas aspirações, eleva a sua alma ao Criador, o
seu primeiro sentimento é qm misto indefinível e insepa
rável de adoração, de reconhecimento e de prece. Adoração*
homenagem ao que, só, é, por essência, Bealidade infinita,
Plenitude de ser, Princípio primeiro, razão de ser suprema,
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têrmo necessário de tudo o que existe. Reconhecimento; ação
de graças espontânea Àquele que é a Fonte inesgotável de
todo o bem, de tudo o que somos e de tudo o que esperamos .
Prece, brado d’alma, elevar de mãos indigentes numa súplica
a Quem só nos pode conservar, numa criação continuada, a
existência com a riqueza de seus benefícios presentes e s
grandeza de suas 'promessas futuras.
Se colocardes agora o homem na sua situação histórica
de pecador, se vos lembrardes da grande catástrofe moral
que enlutou,a primeira página dos fastos humanos, a êstes
sentimentos, que necessàriamente ligam ao Criador tôda a
inteligência criada, se acrescentará ainda o da expiação,
fruto amargo da culpa, exigência nobre da Justiça, que as
pira a reparar uma injúria, pesar da piedade dê um filho
que não descansa enquanto não vê desanuviarem-se na fronte
paterna as rugas que franziu a ingratidão de uma ofensa.
Adoração, ação de graças, prece e expiação: eis o que
brota espontaneamente de um coração de homem, quando
se volta para Deus, e, num surto profundo que constitui tôda
a razão de ser da sua natureza, procura o seu Primeiro Prin
cípio que é também necessàriamente o têrmo de' sua felici
dade definitiva e total.
Encerrai êstes sentimentos no recinto secreto das almas
e tereis o culto interior, a religião do espírito. Encarnai-os
num gesto, num movimento, numa palavra, no simbolismo
de um rito e tereis o culto externo, melhor, a religião do
homem todo; o sacrifício, na sua expressão genuína.
Medi agora, por um instante, se possível, a distância que
separa tôda a criatura do seu Criador, o finito do Infinito.
Intensificai as elevações interiores das almas; multiplicai e
variai os ritos externos dos sacrifícios; entre todo êsse imenso
esforço e a Majestade inacessível de Deus, medeará sempre o
Infinito de um abismo intransponível. Na sua tendência
para Deus, na sua ânsia de elevar-se dignamente a tôda exi
gência da vida religiosa, a criação ficará sempre aquém, na
impotência de uma tentativa essencialmente condenada a
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não atingir nunca a plenitude de sua realização. O hino
que se elevaria do Universo nunca seria digno da glória do
Criador.
E o Verbo se fêz carne e habitou entre nós. A natureza
humana, puma união de hipóstase, a mais íntima e a mais
profunda das uniões, foi assumida pelo Verbo. E Jesus Cristo
apareceu, na plenitude da história, Deus' e Homem verda
deiro, sagrado-Sacerdote eterno para oferecer ao Criador, em
nome de Criação, um sacrifício digno de sua majestade ine
fável. Holocautomata et, pro peccato non tibi placuerunt:
tunc d ixi: ecce venio. Hebr. X . E pela primeira vez os céus
contemplaram numa ação de homem a. grandeza infinita de
Deus . O sacrifício de Cristo elevou-se à altura da dignidade
infinita. •
Na sua oblação teândrica, Êle apresentou a Deus as ho
menagens da adoração, da. gratidão, da súplica, da expiação
do Universo, que, assim elevado e reconciliado, voltava ao
seu autor, na plenitude de uma consagração digna, na pu
reza de uma religião perfeita.
Em Cristo e por Cristo elevou-se a humanidade até ao
trono de Deus: em Cristo e por Cristo baixou Deus até ao
homem. O Infinito não entra era relação com suas cria
turas, senão para dar . Numa primeira efusão deu-nos a exis
tência, esta natureza humana, em que se fundem, na har
monia de uma síntese admirável, os dois mundos do espírito
e da matéria. Numa generosidade, porém, que hão conhece
limites, quis Deus fazer-nos participantes da sua mesma vida,
desta felicidade inefável que, no interior da essência divina,
constitui a bem-aventurança infinita da Trindade augusta.
Esta nova efusão que eleva o homem à dignidade de fillit»
adotivo e o faz partícipe da natureza divina e a ela seme
lhante ( divinas, consortes naturoe — videbimus eum sicút est
quia similes ei errimus) constitui a ordem da sobrenatureza
ou da graça. E a plenitude da graça, Deus a versou na hu
manidade de Cristo. Dêle, como de fonte inexaurível, deriva
a consagração redentora e santificadora de todos os eleitos.
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|! Eis, senhores, o que é Cristo na história divina da humânij$.-dade: o Mediador Necessário e Universal, o Salvador gratuito
I? e generoso; o Caminho, a Verdade, a Vida; não podemos elevar-nos a Deus, nosso Princípio e «nosso Fim, senão por ,
|í Cristo Senhor Nosso; não; podemos receber de Deus a graça
f e a glória que divinizam os predestinados, senão através! de
Cristo.
E a Igreja é a continuação de Cristo na história da hu|í inanidade. As gerações dós remidos que se sucedem no desV filar dos séculos não são menos ditosas que a dos eleitos da
V Galiléia, qüe presenciaram, com os seus olhos, a epopéia diL; vina do Calvário. Contemporâneo perene de todos os cristãos,
Cristo perpetua-se entre nós, vivo na sua Igreja, à .qual con
fiou a riqueza dos seus tesoiiros divinos. O sacrifício perfeito
|í do Gólgota renová-se a cada instante, em tôda a dignidade
p infinita do seu valor, em tôda a plenitude de sua eficácia,
nas aras dos nossos templos. O sacerdócio de Cristo é
: eterno. Êle, Hóstia viva, santa, imaculada, permanece no
f Céu neste estado de oblação infinitamente aceita a Deus,
v inefàvelmente grata aos seus olhos em tôda a sua perfeiçãq
ilibada. E o oferecimento dêste dom de valor, infinito, digno
: da Majestade divina, Cristo, em seu nome e em nome da hu
manidade resgatada com o seu sangue, o vai renovando a
cada instante em todos os ângulos da terra. “Do Oriente ao
■ Ocidente” , profetizara Malaquias . ..
Nós que nos dizemos sacerdotes, não temos um sacer
dócio próprio; participamos do sacerdócio de Cristo; somos
apenas os seus ministros, por êle misericordiosamente esco
lhidos da massa pecadora dos homens, para sermos, no per; passar das gerações, os seus instrumentos, os órgãos de que
se digna servir para repetir o oferecimento do seu sacrifício;
dêste sacrifício em que Êle, Homem-Deus, é o Sacerdote
eterno e insubstituível; Êle, Homem-Deus, a Hóstia viva e
imaculada.
Iniciado com a oblação do homem a Deus, consuma-se
o sacrifício dos nossos altares com a comunhão ou união
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de Deus ao homem. Cristo-Hóstia é ò pão da vida: ego sum
panis vitce: desta vida sobrenatural, de que há pouco vos
falava, como da maior efusão do amor infinito às suas pe. queninas criaturas. A Eucaristia não é, pois, um sacramento
como os outros sacramentos, igual entre iguais: é o sacra
mento por excelência; é o sacramento em tôrno do qual giram
todos os demais; como em tôrno do tabernáculo gravita a
arte e a vida das nossas igrejas. É o alimento d'alma, o germe
fecundo desta vida eterna em que desabrochara um dia a vida
dâ graça como o botão em sua flor; o pão supersubstancial
e indispensável, que, em ato ou em desejo, explícito ou im
plícito, deverá nutrir quantos um dia a pátria dos eleitos
acolher no seio de sua bem-aventurançà. Nisi manducaveritis camem Filii hom inis... non habebitis vitam in vobis.
(Joan. VI, 53.) A Eucaristia saçrifíCiO, a Eucaristia sacra
mento: eis todo o Cristo; eis tôda a Igreja. Tudo o mais: ma
gistério doutrinai, preceitos morais, formas litúrgicas, insti
tuições eclesiásticas, organização temporal da Igreja, tudo
gravita em tôrno dêste núcleo essencial da religião: o culto
a Deus em espírito e verdade; a comunicação da vida divina
às almas. Quem não desceu à profundidade destas exigên
cias da nossa vida relig.osa não poderá entender a Cristo,
nem compreender a razão da. existência e vida do seu Corpo
místico na história humana. A Eucaristia e Igreja essencialménte identificam-se numa equação perfeita.
II — O homem não atinge a plenitude do seu desenvol-'
vimênto senão num ambiente social. A Igreja é a sociedade
sobrenatural das almas resgatadas: a depositária autêntica
e fiel dos meios necessários ao conseguimento dos nossos des
tinos imortais. Na ordem natural, a Família e a Pátria, em
dois planos diferentes, constituem esta atmosfera social em
que respiram os indivíduos o exigênio indispensável ao pleno
desabrochar de sua personalidade. Na sociedade doméstica
transmite-se e educa-se a vida; o lar é a primeira escola d o’
dever e do sacrifício onde se enrijam os organismos, se for
mam as vontades e se temperam os caracteres.
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Na sociedade civil, associação de famílias, juridicamente
organizada, que chamamos Pátria, encontrarmos indivíduos,
com a tutela dos sèus direitos, um teatro mais amplo à livre
expansão de suas energias realizadoras.. Pela solidariedade
indestrutível, porque inerente à natureza das coisas, entre
a nossa vida espiritual e tôdas as outras manifestações da
nossa atividade, é, ainda aqui, a Eucaristia a fonte mais pura,
inexaurível e insubstituível, dos sentimentos sôbre ós quais
descansa a grandeza, a paz e a prosperidade da Família e da
Pátria.
Poucas palavras apenas num argumento imenso .
Duas virtudes são como que os gênios tutelares de qual
quer organização social: a justiça e a caridade. A justiça
inclina-nos habitualmente as vontades ao cumprimento do
dever jurídico. Respeitar os direitos alheios é a base do viver
comum; é a primeira obrigação social.
Fácil òu árdua, a virtude da justiça impõe-nos e facili
ta-nos o seu cumprimento.
Nestas relaçõês fielmerite observadas entre direitos e de
veres afirma-se pràticamente o respeito à dignidade da
pessoa humana, inviolável na intangibilidade de sua auto
nomia.
Superior à justiça, a caridade vem completá-la na sua
função pacificadora e preservadora da ordem social. Os ho
mens separám-se pela distinção de suas personalidades; apro
ximam-se pelos vínculos de uma natureza comurq a que o
cristianismo acrescenta os laços mais altos de uma comum
filiação divina no Cristo-Jesus. Como pessoas distintas, titu
lares de direitos, regula-lhes as relações a justiça;, como
irmãos na natureza e na graça, une-os a caridade nas atra
ções de uma recíproca benevolência. A justiça põe, uma em
face da outra, duas pessoas; a cada uma assina o que lhe
é devido; distingue-as, separa-as; remove os princípios ou os
germes do ódiò que a iniqüidade gera, mas por si não apro
xima, senão negativamente (removidos os obstáculos), os.co
rações. A amizade que funde as almas numa união fecunda
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de bem e de serviços mútuos é filha da caridade, que é, por
tanto, a virtude social por excelência.
A justiça não se move senão no campo da obrigação es
trita. Onde expira o dever, aí paralisa ela a sua ação e calâ
as suas exigências. A caridade não mede as suas dádivas
generosas; onde quer que estenda a mão uma necessidade,
aí está ela para socorrê-la com a generosidade dos seus dons.
Tôdas as misérias, todos os infortúnios que não têm, a de
fendê-los, o rigor de um direito apelam confiadamente para
o seu coração dadivoso.
A justiça não olha ao sentimento interno; satisfaz-se
com o cumprimento exterior, friamente jurídico, de suas im
posições . A caridade rompe estas exterioridades de gêlo, mo
vimenta e aquece òs corações, desenvolve a simpatia e não
se contenta enquanto não atinge as delicadezas mais finas
e extremadas de todos os sentimentos nobres.
Sem justiça e principalmente sem caridade não há or
ganização social que medre. E o grande gerador da injus
tiça, o inimigo nato da caridade é o egoísmo; o egoísmo feito
e intratável, que sobrepõe o eu ao nós, a satisfação dos ca
prichos individuais às exigências do bem comum, o egoísrbo,
que, numa gravitàção antinatural, invertendo a ordem das
essências, faz girar tudo, homens e coisas, em tôrno do nosso
pequenino eu, da volubilidade dos seus caprichos e da de
sordem das suas paixões. I
Na Família é a fonte envenenada de todos os seus s<5frimentos; na sociedade o germe maligno de tôdas as anar
quias .
E a paz do lar e a prospèridade da Pátria não se fir
marão definitivamente em alicerces estáveis, enquanto não
descermos às profundezas das consciências, e as educarmos
eficazmente na generosidade de tôdas as dedicações.
Fôra otimismo ingênuo esperar a diminuição dos nossos
sofrimentos de jôgo automático de novas instituições, do
mésticas ou sociais. O problema de boas organizações é de
importância incontestável; mas a questão capital é a da for-
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mação do homem interior, pela renovação continuada das
suas disposições individuais.
Não nos elevaremos a uma civilização mais perfeita
senão a preço de um valor mais alto dõ homem. “O pão de
cada dia, ganhamo-lo com o suor do nosso rosto; a paz da
nossa vida social, havemos de conquistá-la com a virtude das
nossas almas” . (P o nch evilw :.)
Pdr isto o cristianismo, que veio trazer aos homens o
segrêdo perdido da paz, fêz da fraternidade a Magna Charia
da família humana. A caridade não é uma virtude cristã ao
lado das outras virtudes, irmã entre irmãs; é a virtude por
excelência, é o segundo maximum mandatum semelhante ao
primeiro; por outra, é o mesmo grande mándamento do amor
de Deus aplicado às relações com os nossos semelhantes;
é, ainda,, no dizer de Cristo, o sinal distintivo por onde serão
conhecidos,os seus discípulos . E como poderia não ser assim?
O caráter sobrenatural da comum paternidade divina, que
a graça imprime nas almas, como não havia de despertar
nos corações os sentimentos de uma fraternidade mais alta,
vitoriosa de tôdas as resistências do egoísmo?
O Evangelho é o código sublime dò amor entre os ho
mens. Más Cristo conhecia a inconstância da nossa natu
reza. Promulgá-lo e ausentar-se fôra talvez entregá-lo ào
destino de tantos outros sistemas cuja beleza e eficácia ori
ginal vão empalidecendo com a longa sucessão dos anos.
Um túmulo vazio não defende uma Lei Viva. A saudade de
uma lembrança não supre uma presença amada. Para re
construir uma humanidade, em que o homem fôsse irmão
de outro homem, Cristo perpetuou entre nós -a sua presença
divina. A lei do amor será guardada pelo tabernáculo onde
Êle permanece, vivo e real, como nos dias ditosos da Pales
tina em que vazava os corações dos seus primeiros discí
pulos nos moldes do seu Coração infinitamente generoso.
Desde esta noite misteriosa, que precedeu a trágica imolação do Gólgota, o grande mandamento que resume todo o
seu Evangelho ficou indissolüvelmente associado ao grande
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sacramento em que se consubstancia todo o seu amor. A
Eucaristia, o mais intimamente pessoal de todos os- sacra
mentos, será também, e por isto mesmo, o sacramento so
cial por excelência; será a comunhão, a synaxe, isto é, a
assembléia, a união íntima dos fiéis que devem ser irmãos;
será o banquete, o convívio, isto é, o símbolo da fraternidade,
a expressão e o alimento do amor na família e na sociedade.
O contato íntimo com Cristo na Eucaristia irá transfor
mando profundamente as almas num idéal mais alto. A
quem comunga, o mundo vai aparecendo à claridade de
outra luz; já não é um instrumento dessas satisfações egoís
tas; um campo, onde só há bens sensíveis que excitam a
febre do gôzo, multiplicam os germes de discórdias e exas
peram as concorrências, os conflitos e as lutas; a existência
apresenta outro sentido: o de uma vida em que se trabalha
por Deus e pelo próximo, em que dar é mais feliz do que
receber, em que sacrificar-se é o segrêdo de realizar-se ple
namente. Ao contato do coração de Cristo, ardente, gene
roso, intimamente unido ao nosso, opera-se invisivelmente a
transfiguração maravilhosa: desbastam-se as arestas rudes
da nossa intratabilidade e dissolvém-se os gelos do nòsso
egoísmo, e o coração do homem começa a palpitar ao ritmo
do Coração de Deus. Cada tabernáculo se transforma assim
num foco de irradiação fraterna, num manancial vivo de
amor entre os homens, dêste amor que defende as famílias
e salva as sociedades das devastações mortíferas do egoísmo.
Para comprimir tôdas as causas interiores de divisões, de
discórdias e dè guerras; para dar a tôdas as forças divinas
de harmonia o máximo de sua expansão unificadora, esta
belecer nas almas, pela participação freqüente, intensa, pro
funda, da Vida Eucarística, o reino de Cristo que só asse
gura a paz de Cristo: non est in aliquo alio salus.
Bem haja, pois, a inspiração que hoje aqui nos reúne
nos esplendores magníficos desta Assembléia Eucarística. À
claridade intensa que irradia a Hóstia Viva dos nossos ostensórios, extinguem-se tôdas as causas que dividem os ho-
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mens, que podem talvez dividir os brasileiros: concorrências
mercantis, porfia de ambições, lutas políticas, antagonismos
regionais, pequenez mesquinha de interêsses terrenos que
passam.
Nesta atmosfera superior de unidade e de paz consti
tuída pela reunião dos que somos um só corpo porque par
ticipamos do mesmo pão, como é bom estudar a organização,
a defesa, o desenvolvimento destas grandes realidades so
ciais — a Igreja, a Família, e a Pátria — que condicionam,
com o desenvolvimento integral da nossa personalidade, a
plenitude feliz da nossa perfeição humaná!
Prossigamos confiadamente: temos o segrêdo da vitória.
Desde que Cristo instituiu ao mistério dos altares á sín
tese de tôda a nossa vida cristã — do culto que a Deus se
eleva, da graça que de Deus se nos comunica — a Vida Eucaiística marcará sempre na história das famílias e dos
povos, com as oscilações de sua intensidade, o ritmo dos
triunfos do amor sôbre o ódio, de tôdas as forças que unem,
elevam e felicitam o homem sôbre a anarquia de todos os
princípios que o degradam.

APELOS EUCARÍSTICOS

PASCOA DOS INTELECTUAIS CATÓLICOS (1931-1946)
19 3 1

Como a primavera no ano, assim volta periodicamente
a Páscoa no ciclo litúrgico da Igreja . É o tempo da reno
vação na vida espiritual das almas. E como todo o ser se
renova aproximando-se do seu princípio, a Deus nos vamos
unir mais intimamente, pela comunhão sacramental, pára
regenerarmos, na pureza de suas fontes, a vitalidade do nosso
cristianismo.
É a vida cristã que, rio contato da hóstia divina, renasce
ou se fortalece, é a vida da fé e a vida da caridade.
Como nos importa, no meio das ocupações absorventes
dos interêsses materiais, conservar acesa a luz divina que nos
orienta a existência! É o tesouro mais precioso da nossa ri
queza intelectual; é o patrimônio das verdades essenciais
que projetam a sua claridade pacificadora sôbre à nobreza
de nossas origens e a imortalidade dos nossos destinos; que
derramam o bálsamo de sua consolação eficaz nos momentos
de angústia e tribulação, dando à dor um sentido que â va
loriza e ao coração que sofre uma esperança de redenção.
Para intensificarmos esta luz que orienta e consola o homem
interior vamos Àquele que disse: Eu sou a Luz do mundo,
A Eucaristia, mysterium fidei, é a síntese de todo o cristia
nismo; nela se resumem tôdas as maravilhas da nossa fé;
dela irradia esta energia misteriosa que defende e aumenta
o precioso dom que constitui o fundamento da nossa vida
religiosa.
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Mas vamos intensificar também o fervor da nossa ca
ridade. Mais do que em outros tempos, nos dias difíceis quê
atravessamos, em que as ambições dos indivíduos, as rivali
dades dos partidos, as lutas de classes, as guerras das nações
multiplicam entre os homens os germes de discórdias pro
fundas e de ódios irreconciliáveis, lembremo-nos quê somos
cristãos. Aos pés do altar, onde se oferece a Vítima divina
que com o seu sacrifício trouxe a paz aos homens de boa
vontade, não esqueçamos que são mesquinhos, insignificantes:
e efêmeros os interêsses que nos separam e essenciais, eternos
e divinos os bens que nos unem na estreita comunhão da
família dòs remidos no Calvário. Ponhamo-nos muito sin
ceramente sob a irradiação desta vida fraterna que difundem
os nossos tabernáçulos, e nas lições da Hóstia vamos aprender
a caridade sobrenatüral, a dedicação desinteressada, o espí
rito de verdadeiro sacrifício sem o qual o amor não passará
de um disfarce do egoísmo e ã fraternidade de uma palavra
sonora e vazia.
Renovemos assim a nossa vida interior, elevemos o nível
da nossa perfeição pessoal: é o sègrêdo da paz nas almas,
é a condição do progresso nas sociedades, é o desejo supremo
de Cristo que quer elevar os homens a Déus ensinando-os a
amarem-se uns aos outros.
. E só através de Cristo, de Cristo amado no Calvário, de
Cristo recebido na Eucaristia que um homem começa à ser
irmão para outro homem.
Católicos do Rio de Janeiro:
ao Deus da fé
ao Deus do amor
ao Deus da paz
a Jesus Sacramentado!
19 3 2
O convite materno da Igreja vem arrancar-nos à soli
citude absorvente das preocupações terrenas e rasgar no ho-
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rizonte da vida uma aberta luminosa para o céu. Mais do
que em outras eram tranqiiilas, precisamos neste século de
agitação febril e inquietude profunda levantar as almas para
Deus e iluminar as vicissitudes dolorosas de uma existência
que passa com a claridade serena das verdades que não
passam.
A Comunhão Pascoal é um grande alto na marcha atro
pelada de todos os dias. Paramos alguns instantes, concentramo-nos num recolhimento benfazejo, purificamos a cons
ciência e vamos a Jesus, o Mestre Divino do homem, o Ca
minho que não erra, a Verdade que não empalidece, a Vida
fiel à eternidade de suas promessas, vamos a Jesus em busca
de luz e de paz.
Luz para as nossas inteligências. Que a fascinação das
bagatelas terrenas não obscureça nas nossas almas o valor
real e definitivo das coisas. Que por entre as tempestades da
existênciá não percamos de vista o farol da eternidade, que
deve orientar a grande viagem da vida. Que as alegrias e os
sofrimentos, os sorrisos e as lágrimas de cada dia, as pe
queninas ocupações e as grandes responsabilidades não nos
façam, um só instante, levantar mão na tarefa da nossa
perfeição cristã, que é a obra-prima essencial imposta à ati
vidade de todo o homem que vem a êste mundo .
Paz para os nossos corações; para as nossas famílias;
para a nossa Pátria; paz para tôda a humanidade remida
com o sangue divino. O grande inimigo da paz é o egoísmo.'
Jesus-Hóstia é fonte de dedicação, de desinterêsse, de cari
dade. Em Jesus, o homem sente-se irmão dos outros ho
mens . Sob a ação eficaz de sua graça o preceito de iy>s
amarmos uns aos outros cessa de ser uma frase vazia para
transformar-se na mais consoladora das realidades. À me
dida que se intensifica a sua vida divina em nossas almas,
diminui a cobiça dos interêsses materiais que dividem e in
tensifica-se, vitoriosa, a influência dos valores eternos que
unem os homens na comunhão dos mesmos destinos.
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Sôbre os que temos a ventura de ser cristãos, pesa neste
momento a grandeza de uma responsabilidade maior. A hu
manidade tem o direito de esperar mais de nós; e de lhe
sermos mais úteis na redenção penosa dos males que a afli
gem . O Evangelho nos faz um dever rigoroso: Vos estis lux
mundi; Vos estis sal terrce.
A Jesus! Haurir luz e paz para as nossas almas!
Com Jesus! Irradiar luz e paz para os nossos irmãos!
19 33
A Comunhão' Pascoal dêste ano de 1933 reveste para
nós, católicos brasileiros, uma importância duplamente co
movedora.
Católicos, celebramos, com a universalidade dos fiéis dis
seminados em todo o mundo, o centenário augusto da nossa
Redenção. Há 19 séculos, Cristo, o sacerdote da nova Lei,
ofereceu, em nome da humanidade, o grande sacrifício da
reconciliação que nos restituiu a dignidade sobrenaturál de
filhos de Deus. E o seu sacerdócio é eternp. Aos apóstolos,
continuadores de sua missão, celebrada a primeira missa,
disse o Senhor: “ fazei isto em minha memória” . Passaram
os séculos, passarão os milênios; desaparecem as instituições,
humanas na sua irremediável caducidade.. A palavra do
Senhor permanece na eficácia indestrutível de sua signifi
cação divina. E dentro em poucos dias iremos comungar
com Cristo e em Cristo, como comungaram há 1900 anos os
12 escolhidos da Galiléia. E sôbre as nossas almas atribu
ladas descerá esta paz interna das consciências, que é o me
lhor dom de Deus na terra; e nas nossas -almas reconciliadas
reviverá o sentimento da nossa filiação divina que é o fruto
precioso da Redenção e o penhor da nossa felicidade defi
nitiva.
Brasileiros, vivemos um dos momentos decisivos' da nossa
história. Amanhã se lançarão os fundamentos da nova es-
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trutura jurídica sôbre que há de repousar a ordem e a paz
da nossa vida nacional- Nestes momentos em que um povo
batizado retoma nas mãos o exercício ativo de sua soberania
para orientar os seus destinos no futuro, é grande a respon
sabilidade que pesa sôbre as consciências cristãs. Não esque
çamos que nas mãos de Deus está a sorte das nações como
a dos indivíduos. Se, de um lado, a Providência nos impõe o
indeclinável dever de pôr a serviço de nosso país tôdas as de
dicações e tôdas as energias da nossa atividade como se dela
exclusivamente dependera a boa realidade de amanhã, por
outro nos manda implorar da Bondade Infinita a liberali
dade de sua proteção como se ünicamente na sua Miseri
córdia descansara tóda a firmeza inabalável das nossas espe
ranças. Ora et labora; eis a síntese de tôda a vida cristã. A
Comunhão Pascoal dêste ano será a grande oração coletiva
do Brasil pelo Brasil. Aos pés dos nossos altares, transfiguradosvpela presença real de Cristo, iremos pedir as bênçãos
de Deus sôbre o nosso porvir; iremos pedir a fôrça, a abne
gação, o desinterêsse, o espírito de concórdia e de fraterni
dade, de amor e de sacrifício para construirmos uma Terra
de Santa'Cruz fiel à missão que a Divina Providência íhe^
assinou no convívio dos povos.
Comunguemos para nos unirmos a Deus!
Comunguemos para salvar o Brasil!
193 4
Quando todos os anos, fiel e zelosamente, nos lembra a
Igreja o dever da comunhão pascoal, é a um rejuvenescí*
mento interior das nossas energias espirituais que nos con
vida a sua insistente solicitude de mãe das almas.
Comungar é purificar as nossas consciências, libertá-las
dêste pêso oprimente, constituído pelas quedas da nossa fra
gilidade e pelas capitulações da nossa covardia. O coração
que assim se desembaraça do remorso, corolário fatal da
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cuipa, renova a fôrça e os entusiasmos puros de sua ju
ventude.
Comungar é estreitar os vínculos da amizade e da união
com Deus . Interrompem-se, por alguns instantes benditos,
as preocupações materiais do ganha-pão de cada dia, afas
tam-se as dissipações da vida agitada dos sentidos e dos di
vertimentos, para que as almas, num esforço de concentração
e-recolhimento, se elevem, serenas e confiantes, a Deus, o
grande e insubstituível Amigo, o Bem supremo e definitivo
dos nossos corações, talhados para a grandeza imortal do In
finito.
Comungar é destruir em nós tôdas as forças satânicas
do mal e renovar as energias salutares do bem; é romper
com o pecado e elevar-nos a Deus; é contraminar as tendên
cias esterilizadorás de egoísmo e dar livre expansão às dedi
cações inesgotáveis da caridade; é preparar, com a verdadeira
regeneração do homem interior, a única reforma possível das
sociedades.
A Eucaristia é assim o pão da vida, da vida dos indi
víduos, das famílias e dos povos; alimento que conserva, renova e perpetua a juventude imarcescívél do cristianismo ha
terra.
Cristãos, conscientes da nossa missão no tempo e dos
nossos destinos na eternidade, vamos à mesa eucarísticà,
preparada por Deus, como
PRINCÍPIO DE VIDA DIVINA
E PONTE DE PAZ PROFUNDA!

19 35
As vicissitudes das estações renovam, com a beleza multiforme de seus encantos, o espetáculo da natureza. A su
cessão das grandes festas, na periodicidade dos ciclos litúrgicos, esmalta de esplendores variados ò firmamento espiri
tual das almas. No mundo da matéria, como no do espírito,

!,
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variedade, formosura e harmonia para os que sabem viver a
vida como Deus no-la fêz na sua sabedoria e bondade.
Os repiques festivos e os aleluias gaudiosos já nos anun
ciaram as alegrias da Páscoa. E a mensagem pascoal é para
as almas cristãs portadora de vida nova, de paz divina e de
caridade fraterna.
Para melhor colhêr a suavidade dêstes frutos, a Igreja
convida os seus filhos a receber os dois grandes sacramen
tos ua reconciliação e do amor. Arranquemo-nos, por alguns
momentos felizes, à tirania absorvente dos negócios terrenos
e ao torvelinho das ocupações quotidianas para vivermos em
tôda a sua intensidade estas horas abençoadas de purificação
e de ascensão interior.
Na fragilidade da nossa natureza e na multiplicidade das
tentações que nos cercam, quanto deslize, quanta capitula
ção vergonhosa, quanta traição às promessas e às esperanças
do nosso batismo. E êste pêso morto carrega-nos a consciên
cia como uma capa de chumbo qüe oprime, esmaga e tolhe a
liberdade dos grandes vôos. A nossa alma sente a necessi
dade de uma atmosfera pura, sente a nostalgia desta, voz
amiga, desta voz paterna de Deus, que, no mais íntim orlo
nosso ser, repita ao nosso coração arrependido as palavras
taumaturgas da regeneração: Filho, os teus pecados te são
perdoados. Vai em paz.
E o mistério da purificação prepara o da ascensão inte
rior para uma união mais íntima com Deus. A confissão
dispõe para a Eucaristia. E a Eucaristia é, de nome e de na
tureza, uma comunhão, comunhão profunda e inefável, de
vida com Deus. Na vida do corpo, o alimento renova e con
serva as forças, assegura ao nosso organismo primeiro a sua
persistência, depois o seu crescimento, e a evolução de tôdas
as suas energias até a plenitude de sua vitalidade . No mundo
espiritual, através da Eucaristia, Deus comunica-nos a sua
própria vida incriada: eu vim para que os homens tenham
vida e a tenham superabundante.

_
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E a vida de Deus nas almas é luz, é paz, é amor, é be
leza, é plenitude inefável, é penhor seguro desta felicidade
suprem-a que constitui tôda a nossa razão de ser e resume
toda a sublimidade de nossos destinos imortais.
Com resolução enérgica è generosa, não obstante as dir
ficuldades e os sacrifícios, levemos ás nossas almas inquietas
ao Deus da misericórdia e do perdão,
ao Deus da paz e do amor.
193 6
A Páscoa é a primavera do ano religioso; quadra de re
juvenescimento interior e de renovação das energias espi
rituais.
A juventude é a integridade, a fôrça, a beleza, o esplen
dor de um ser próximo do seu princípio. No mundo dos
corpos não há verdadeiro rejuvenescimento; entre a vida que
caminha para o futuro da morte e as suas Origens que se
vão afastando nas sombras do passado, o tempo irrevogável
interpõe uma distância que, mais e mais, indefinidamente se
alonga, K a ordem dos espíritos que vêm imediatamente à
existência por um sôpro da onipotência criadora, tornar às
alegrias da juventude é sempre possível. A alma que volta
as costas ao mal para de novo aproximar-se de Deus revive,
em sua pureza primitiva, todos os encantos da vida que
começa.
A êste remoçar interior de energias morais, à conserva
ção ou reconquista dêste tesouro de bens resumidos numa
existência que se renova integralmente, convida-nos cada ano
a Igreja quando nos dirige o seu apêlo materno à Comunhão
Pascoal.
‘
Almas há longos anos distanciadas de Deus, neste exílio
interior onde se provam tôdas as angústias de uma existência
que vai falseando o seu destino, voltai ao Deus, alegria de
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vossa juventude, e Êle vos restituirá a paz de uma consciên
cia que reencontrou o sentido supremo do viver .
Almas que lutais pela virtude e sentis, nas vicissitudes
das tentações, os desfalecimentos de vossa fraqueza e as
ofensivas recrescentes do mal, viqde à mesa dos fortes onde
se retemperam tôdas as energias vitoriosas do bem.
“Quem come o meu corpo e bebe o meu sangue terá a
eternidade da vida” .
A Jesus Eucarístico
renovar as energias morâis,
reconquistar a alegria interior de uma. mocidade
espiritual que não conhece o declínio e as tristezas
da decrepitude.
193 7
A mensagem da comunhão pascoal soa, aos corações
cristãos, como o repique festivo da grande alegria do ano.
No verdecer de cada primavera a natureza reveste-se de galas
novas e rejuvenesce a vitalidade de suas energais. O repontar
de cada Páscoa anuncia a purificação interior das almás e o
renovamento das forças e ascensão espiritual.
Purificação interior quê alivia as almas. E quem não
sente o pêso morto e ingrato das faltas que, no volver dos
dias, se vão acumulando nas consciências pela fragilidade da
natureza e pela capitulação vergonhosa das vontades cúm. plices? Quem não aspira a desembaraçar-se desta companhia
penosa de atos que, um dia, quisemos fôssêm nossos, más
hoje não podemos evocar sem recurso, sem tristeza, sem desestima própria? Separemo-los de nós num gesto de desa
provação sincera, desliguemo-los da nossa responsabilidade
moral numa retratação profunda e completa aos olhos de
Deus.. A contrição presente repara as culpas do passado, res-

í
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jj- titui às consciências á alvura de sua pureza original e, com
í ela, a serenidade, a paz, a alegria inalterável dos santos.

|
“i

I
.
v

Renovamento das forças dé ascensão espiritual. Viver
moralmente é ascender e ascender sempre é elevar, dia a dia,
á totalidade das ações às alturas do ideal de homem e de
cristão. Mas quem sobe despende energias e sente a neces
sidade imperiosa de renová-las. Para a alma cristã, a Eu
caristia é o pão dos fortes, o manancial inesgotável de fôrças
ascensionais. Há, na Hóstia Imaculada, em que, aos olhos da
nossa fé, palpita, presente e vivo, o divino Salvador, uma
fonte sobrenatural de energias renovadoras da santidade.
Qnde .se- alimentou o heroísmo cristão de 20 séculos, por que
não iremos haurir o ânimo e o vigor para não mentirmos
às promessas do nosso batismp e às esperanças e às aspira
ções mais queridas da nossa alma, talhada para a grandeza
de destinos imortais?
Cristãos!!!
Purifiquemos as nossas consciências; na humildade sin
cera de uma confissão perfeita.
Renovemos, na Mesa Eucarística, a fôrça desta graça
misteriosa que um dia transformárá òs esforços da virtude
militante em bem-aventurança da santidade gloriosa.
193 8
A paz interior é o grande dom de Deus ao homem . Re
compensa preciosa dé uma consciência fiel ao dever, ela
constitui esta atmosfera saudável em que as almas vivem e
crescem na realização ininterrupta de seus destinos supe
riores. Inefável consolação, por entre as vicissitudes agita
das da nossa existência terrena, a certeza profunda de que
para nós os dias não passam em vão! Fonte de energias ines
gotáveis na prática do bem a esperança de que, se as apa
rências exteriores do mundo se desvanecerão com o tempo,
a alma que coopera com Deus, na fidelidade inquebrantável
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aos seus desígnios, trabalha serenamente para a imorta
lidade.
■■

É êste grande dom de Deus — a paz, consoladora das
consciências e dinamizadora das energias morais — que nos
deseja comunicar a Igreja quando, com solicitude materna,
nos convida cada ano ao tribunal da confissão e à mesa Eucarística. Confissão é a reabilitação das almas arrependidas;
é a remoção de todos os obstáculos que em nós se opõem à
amizade tranqüilizadorá de Deus; e, com a destruição do pe
cado e de sua obra funesta de desordem e de morte, a rein
tegração na unidade, na beleza, no esplendor da vida espirituai. Eucaristia é o amplexo interno da alma remida e
grata com o seu Redentor generoso. Nada mais profunda
mente pacificador do que esta união misteriosa que nos é
penhor certo de vida eterna e na qual, para os embates de
cisivos das lutas morais, o homem se reveste das fôrças tíe
Deus.
Num gesto nobre e viril de fidelidade cristã, firmemos
a nossa resolução. Aos grandes sacramentos pascoais vamos
pedir a purificação e a renovação interior das nossas aliaras
abatidas, cansadas ou aflitas.
-7>
E Deus dar-nos-á a paz, a sua paz, a paz que o mundo
não sabe dar, a paz que o mundo não poderá tirar.
19 3 9
Pòr entre os sobressaltos de. um dos momentos mais angustiosos da agitada história contemporânea soa-nos, aos
ouvidos cristãos, a mensagem festiva da Páscoa. Os acon
tecimentos externos falam-nos de injustiças, de lutas e *de
guerras a dividirem os homens e as nações; a voz materna
da Igreja convida-nos à pureza, à paz e ao amor fraterno
na comunhão com Cristo Jesus. O contraste é frisante e ins
trutivo .
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Para nós, cristãos, acima das vicissitudes mais atribu
ladas, da vida, há uma região superior da alma onde pode e
deve reinar sempre uma serenidade imperturbável. Ê esta
aberta da consciência que olha para o céu,'que vive da ami
zade inefável de Deus e alimenta as suas energias na certeza
consoladora de quem vai realizando uma missão confiada
pela Providência à sua fidelidade generosa.
Esta paz profunda — dom de Deus e de seu Cristo —
não a podem tirar os homens ou os acontecimentos; só a
perturba e abala o pecado.
Para sanar as devastações internas dêste grande ini
migo da nossa felicidade, abrem-se mais acessíveis, nesta
quadra litúrgica, as fontes da misericórdia divina. O sangue
redentor que, no tribunal da penitência, sobrenaturaliza a
sinceridade de nossos arrependimentos e a comunhão íntima
que, na ^Mesa Eucarística, se consuma, entre a alma e o seu
Deus humanado, restituem-nos às almas pecadoras, com a
tranqüilidade do coração, tôdas as alegrias da Páscoa..
Com almas assim, purificadas e elevadas, enfrentamos
animosamente as nossas responsabilidades sociais. Ao cristão
não se permite hoje uma mediocridade inútil. Portadores
de um tesourp de verdade e de vida, não; nos é lícito enter
rá-lo na insignificância de uma existência estéril. Tôda a
alma, iluminada pelas claridades do batismo, deve difun
di-las numa irradiação berifazeja de luz e de vida. A um
mundo que sofre por iniqüidades e ódios, lembremos, com o
nosso exemplo, as lições evangélicas de justiça é de amor .
Aos que se degradam no culto de ídolos efêmeros preguemos
a eminente dignidade da pessoa humana, elevada pela graça
às alturas da filiação divina. Áos nossos irmãos que' sofrem,
desarvorados e inquietos, porque perderam o sentido da exis
tência, apontemos no Cristo Jesus, prolongado pela Igreja
através da história, o caminho único de salvação e a solução
derradeira do problema humano.
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À M esa da C o m u n h ã o :

Restaurar as alegrias da nossa vida; interior.
Haurir as energias espirituais para a verdadeira restau
ração social.

19 40
Já ressoaram festivos os aleluias pascoais, e, com êles,
chega-nos aos ouvidos e ao coração o convite materno da
Igreja para a grande festa espiritual das almas batizadas.
Interrompamos por alguns momentos as nossas ocupações
habituais e, num esfôrço de concentração espiritual, des
çamos às profundezas da alma para aí ouvirmos as vozes
dos nossos destinos eternos. As responsabilidades da pro
fissão são, por vêzes, absorventes. As relações sociais en
chem-nos as horas e os dias que passam vertiginosamente.
O mundo, com o esplendor de suas aparências, que fascinam
os sentido^, dissipa-nos a vida interior amiga do recolhimento
e da paz. Çumpre-nos, por vêzes, com um ato enérgico e de
cisivo da vontade arrancár-nos a estas solicitações dispersivas
e pôr-nos, mais de espaço, em face das exigências imprescri
tíveis da nossa finalidade humana e cristã.
"\
: E nenhum tempo mais oportuno que o ciclo das festas
pascoais com a evocação dò triunfo do Ressuscitado, penhor
e modêlo do nosso, e com o convite mais tirgente ao sursurn
de vida nova: ut in novitatc vitae ambulemus.
A vida nova é éssencialmente uma ascensão espiritual
para Deus . Tudo o que, na brevidade da nossa existência,
não nos aproxima do Sumo Bem ou dÊle, nos aparta é irremediàvelmente perdido. O que conta, o que ficará para
sempre integrado na nossa plenitude definitiva é todo es
fôrço sincero de união mais intensa com Deus .
•
Mas Deus é santidade infinita. Com a pureza de» seu
olhar é incompatível tôda e qualquer mancha. A violação
da ordem moral que exprime a sua vontade incorruptível
exige uma reparação reabilitadora. O arrependimento leal
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das nossas fragilidades e misérias destrói, com um ato pre
sente de retidão completa, os desvios e as tortuosidades do
passado. O sacramento da Penitência é assim ò sacramento
da purificação, da reintegração pacificadora da {beleza moral
nas consciências"que se regeneram. Remove-se destarte; com
a extinção dó pecado, o grande obstáculo à nossa aproxi
mação da infinita Santidade.
Mas Deus é também caridade infinita. O seu supremo
anelo e comünicar-nos a sua felicidade na união de um amòr
sem limites. À Eucaristia, união misteriosa e inefável da
alma com Deus, é o prelúdio e o penhor de outra união mais
misteriosa e mais inefável em que, num êxtase inenarrável,
nos abismaremos por tôda a eternidade na contemplação e
no amor da Verdade, da Beleza, do Bein, da Plenitude In
finita.
Que as festas da Páscoa nos iluminem as almas, aba
tidas pelas vicissitudes terrenas, com as esperanças da imor
talidade.
Que a purificação das nossas consciências e a partici
pação do sacramento de Amor acelerem as ascensões inte
riores que nos levam à paz de Deus.

1941
Para perpetuar os seus benefícios Cristo quis perpetuar
a sua presença entre os homens. Com a sua encarnação, o
Salvador trouxe-nos uma luz: a luz da vida. Lumen vitae.
Claridades divinas sôbre a grandeza dos nossos destinos,
sôbre o valor das nossas ações, sôbre o sentido de tôda a
nossa existência. Quem o segue não anda nas trevas.
Luz para as inteligências, e vida para as almas. O
sacrifício da Redenção abriu-nos as fontes de uma vida nova
e mais alta: a vida.de filhos de Deus, partícipes de sua na
tureza e herdeiros de sua glória. Quem a vive encontra a
paz de sua alma e alimenta esperanças imortais de uma fe
licidade inefável na posse inamissível do Infinito Amor.
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Mas êstes benefícios, que são o maior tesouro da huma
nidade, Cristo os distribui pela presença viva dos seus al
tares. “Se não comerdes a. carne do Filho do Homem, não
tereis a vidq. em vós’’ . Sem Eucaristia não há cristianismo
autêntico. A Hóstia é o centro que irradia e intensifica no
espírito a luz da fé; é o manancial vivo da graça que trans
forma os filhos dos homens em filhos de Deus e fraterniza
a humanidade sob a comum paternidade divina.
Neste momento de angústias e apreensões, de . tanto
sangue derramado e de horizontes tão escuros, as almas pre
cisam de paz profunda e a humanidade de mais cristianismo.
Saibamos cumprir o dever que na hora presente nos impõe
a Providênci a . Multipliquemos as comunhões: cada contato
mais íntimo de uma alma com Deus é um progresso na fe
licidade interior e na pacificação da família humana.
1 942
*

Nos momentos de grandes crises impõe-se, sincero e ri
goroso, um exame de consciência. Dê-se um balanço às res
ponsabilidades passadas para melhor se atenderem as recons
truções do futuro. O mundo em que vivemos sofre momehtqs
de indizível angústia. E sofremos por falta de justiça, de fi
delidade e de amor. Sofremos pelos desmandos da ambição,
da soberba e da crueldade. Atiramo-nos aos bens terrenos
com instintos de fera e esquecemos os valores espirituais que
unem e fraternizam os homens.
Ante o espetáculo de tantas ruínas amontoadas e a tra
gédia de dores tão lancinantes, qual a nossa responsabilidade
de cristãos educados na escola divina do Evangelho? Que
espera de nós o mundo? E Deus que espera de nós? Mais ,do
que nunca nas profundezas de tôda alma batizada ressoa
poderosa e indeclinável a intimação da voz de Cristo: vós
sois a luz do mundo! vós sois o sal da terra!
Estaremos à altura da nossa missão providencial? Sim,
se vivermos em Cristo e de Cristo e a nossa vida sobrenatural
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fôr uma realidade transfigurâdora da existência. O Cristo
que vive e revive em cada cristão irradiará a luz, o amor e a
paz de que precisamos nós e de que precisa o mundo .
Mas só a comunhão alimenta, desenvolve e defende a
vida sobrenatural da graça. “Quem come á minha carne per
manece em mim e Eu nêle” .
Vamos a Cristo para vivermos de Cristo. Só assim sa
tisfaremos às nossas terríveis responsabilidades . É o segrêdo
da paz das nossas almas.
É a fôrça misteriosa na rècoristrução de um porvir
melhor.
1 943

/

Pela: quarta vez, entre às devastações da guerra, res
soa-nos aos ouvidos o convite materno da Igreja à renovação
interior do ciclo pascoal. Parece apenas a lembrança do
cumprimento periódico de um dever religioso; é, na reali
dade, a preparação mais eficiente à paz futura do mundo.
Sentimos todos retransir-nos a alma o horror ante o_
imenso de lágrimas, de sangue, de ruínas e de mortes que
afligem a humanidade. Preocupa-nos ainda mais vivamente
a incerteza do dia de amanhã e a orientação da nova ordem
que irá plasmar as sociedades cónvulsionadas de pósguerra .
Como cristãos,’ pesa-nos uma responsabilidade gloriosa
e indeclinável. Hoje, como ontem, amanhã e sempre devemos
ser a luz do mundo e o sal da terra. Como desinCumbir-nos,
diante de Deus e dos homens, dêsse dever imperioso que é
a razão de ser da nossa vida?
Sem esquecer as obrigações em outros setores, antes e
acima de tudo, por uma vida cristã vivida na plenitude de
suas exigências santificadoras. Entronizemos a Deus nas
nossas consciências purificadas; afinemos a cadência de
nosso coração pelo ritmo do coração de Cristo. Ao calor da
vida divina, sempre ativa, em nós, cultivemos o amor dos
nossos irmãos, o zêlo da justiça, o respeito à dignidade do
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homem, implantemos pràticamente nas nossas ações a jerarquia entre valores espirituais e materiais, a disciplina das
paixões, o espírito de dedicação colaboradora e de sacrifício
ianti-egoísta. É nesta elevação das almas que reside o segrêdo da ordem, da paz .e da felicidade.
A fôrça, às vezes chamada à nobre missão de defender
a justiça e o direito, destrói; só a virtude constrói.
Eis o significado religioso e social dos grandes sacra
mentos que vartios receber .
Penitência: purificação interior, ruptura com o mal, re
novação das energias construtivas do bem.
Eucaristia: .união interna com Deus, consciência reavi
vada da fraternidade cristã: somos um só corpo os que par
ticipamos do mesmo pão.
Nestas fontes divinas de caridade e de alegria vamos
haurir as energias sobrenaturais para os grandes deveres da
hora presente.

194 4
Enquanto o sangue humano se derrama em torrentes e
p ódio envenena os ânimos, a Igreja, fiel à sua missão divina,
trabalha nas profundezas dos corações para reconstfhiç a
paz no interior das almas e na vida dos povos .
Esta é a significação profunda do convite à comunhão
pascoal. No seu simbolismo de alimento* a Eucaristia signi
fica vida da alma; na sua forma exterior de ágape ou ban
quete, exprime a sua eficiência realizadora de fraternidade
social.
O.Pão divino possui, antes de tudo, pèla virtude infrustrável de sua própria instituição, a eficácia de comunicar-nos
uma vida nova, â vida de Cristo. Passamos a viver njíle e
por Êle, a recebermos esta seiva inefável que nos transfi
gura e informa a existência com a verdade de sua doutrina
e a santidade de seus exemplos. União permanente; colabo
ração ininterrupta. “ Como o Pai que me enviou é o Deus
vivo e eu vivo por Êle, assim aquêle que me receber em
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alimento viverá por mim” . (Joan. VI, 58.) E viver em Cristo
e por Cristo é elevar-se acima das paixões que agitam e do
pecado que semeia desordem, é entrar no gôzo desta paz que
o mundo não pode dar nem pode tirar. Plenitude de vida,
plenitude de alegria.
M ais..O homem que entrou a viver por Cristo começa
a ser irmão para os outros homens . Já lhe não tiraniza, no
coração, o egoísmo que isola; reina o amor que aproxima e
fraterniz-a. E só quando nos nascerem espontâneos da cons
ciência o respeito leal da justiça e a prática sincera da cari
dade, a convivência social poderá ser uma realização da paz
e da liberdade por que todos suspiramos.
' ■
. Cristãos! Não sejamos, neste momento, infiéis à gran
deza da nossa vocação! Numa hora trágica em que sofrem
os povos, porque se afastaram das fontes da vida. Deus con
fiou-nos uma missão de luz do mundo e de sal da terra -.
Para nos elevarmos à altura de tão consoladoras respon
sabilidades,. unamo-nos e conserveino-nos indefectlvelmente
unidos Àquele que é Verdade e Vida,
1945
O Brasil está ém vésperas de profundas modificações na
sua estrutura política e social. O mundo, entre as alegrias
da vitória e as preocupações da paz a construir, vê aproxi
mar-se um dos momentos decisivos nos rumos da história.
Debalde, porém, se reorganizarão as instituições se se não
reformarem as almas. O progresso da humanidade não se
realiza sem o aperfeiçoamento do homem. E já foi dito com
profundidade que a civilização se resume no combate con
tínuo e vitorioso às conseqüências do pecado original.
É êste o segrêdo da influência taumaturga do cristia
nismo que. transfigura e eleva os indivíduos para regenerar
as sociedades. Cónvidando-nos ainda uma vez à regeneração
sincera das nossas consciências e à comunhão sacramental
com o Salvador das almas e do mundo, a Igreja vem, neste
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momento, singularmente grave, não só reavivar o senso das
nossas responsabilidades como ainda indicar-nos os cami
nhos práticos de satisfazer às suas exigências;
Na purificação das nossas almas, reafirmaremos diante
de Deus a resolução sincera de combater as paixões que
cegam, irritam, dividem e degradam, a cobiça dos bens ter
renos que materializa as almas, a ambição do poder que
Oprime os fracos, a injustiça que, multiplicando ódios, se
meia vinganças, à sensualidade que èmbrutece o sentimento
e avilta o caráter.
Na união mais íntima com Jesus Salvador, aprendere
mos a grande lição da fraternidade humana. Filhos do
mesmo Deus, irmãos em Cristo, caminhamos todos para a
felicidade dos mesmos destinos. A solidariedade fraterna é
a lei do homem e a caridade cristã o segrêdo da solidarie
dade. Se o esquecermos, prevalecerá o ódio, e o ódio não cons
trói. A paz é filha da justiça e dó amor.
Neste grande dia da Páscoa cristã, reavivemos nas nossas
almas êstes grandes e nobres sentimentos dos filhos de Deus.
Assim nos preparamos para desempenhar, no círculo das
nossas famílias e na amplitude das nossas influências so
ciais, a alta missão que, na gravidade' dos dias decisivos qu e\
estamos vivendo, a cada consciência cristã impõe a.t Divina
Providência.
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Enquanto, desviado por ideologias funestas e trabalhado
por discórdias profundas, o mundo contemporâneo procura
em vão os caminhos da paz e da justiça, a Igreja convida os
seus filhos a congregarem-se, unidos e fraternos, em tôrno do
banquete eucarístico.
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Há 25 anos, alma generosa teve a idéia inspirada de
reunir, para a comunhão pascoal, antigos e atuais alunos
das Faculdades*superiores. O escol da nossa cultura com
preendeu a beleza fecunda da iniciativa e vem respondendo,
fiel e constante, à delicadeza oportuna do convite.
É que a comunhão une a Deus e irmana os homens .
Séu primeiro efeito é estabelecer o reino do Senhor nas
almas. E o reino de Deus é/vitória do amor sôbre õ ódio, da
serenidade do espírito sôbre o tumultuar das paixões, da ge
nerosidade que se sacrifica sôbre o egoísmo que se fecha em
si mesmo. Comungar é unir-se a Deus, isto é, orien;tar o
homem para a felicidade do seu destino total e definitivo, é
dar-lhe a plenitude do seu valor na realização dos desígnios
do Primeiro Amor que o criou.
Mas comungar é também unir entre si os homens. A
Eucaristia é o sacramento social por excelência: sacrifício
do corpo místico de Cristo, oferecido à majestade da Tríade
augusta, comunhão dos filhos de Deus em tôrno da Mesa do
Pai comum. Não há melhor.escola de fraternidade humana.
Recebendo juntos a Cristo que nos remiu, sentimo-nos in
vencivelmente irmãos; solidários nas vicissitudes da vida ter
rena, partícipes, um dia, da mesma herança divina nos es
plendores da eternidade; hoje e sempre indissólüvelmente
vinculados pelos laços de uma caridade que se não extinguirá
jamais.
Num mundo que sofre, esta elevação das almas cristãs
é um fermento de renovação social e uma esperança de mais
justiça e de mais amor entre os homens.
Comunguemos, irmãos, hoje e sempre, para nos elevar
mos às alturas das nossas responsabilidades cristãs num dos
momentos mais trágicos na história da humanidade.
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SANTO INÁCIO, HOMEM DE IDEAL

* Só um grande ideal engrandece, fecunda e nobilita uma
vida.
A sua luz dominadora endireita-lhe os caminhos, coor
dena-lhe os esforços, disciplina-lhe as atividades na unidade,
na constância e na coerência.
/
A fascinação irresistível de sua beleza cria e multiplica
energias, previne desfalecimentos, desperta e alimenta de
dicações inesgotáveis.
Segrêdo de um 'grande ideal! Porque há ideais peque
ninos. ídolos de nossa ambição, de nossa vaidade, de nosso
egoísmo multiforme. A nossa ilusão projeta-os fora de nós,
empresta-lhes um brilho’ fementido, en.volve-os num halo de
grandeza imaginada. Ideais pequeninos! ídolos de um dia!
Servi-los é preparar a decepção final de uma vida irreparàvelmente malbaratada.
Só um grande ideal engrandece um homem. E S to.
I nácio foi por excelência o homem do ideal. No livro áureo
dos Exercícios espirituais, onde se condensam as lições de sua
experiência e se resumem os ensinamentos de sua admirável
pedagogia, o estudo do ideal humano desempenha uma
função de primordial*importância. A seu ver, na nobre ta
refa de valorizar uma vida, nos planos de ordem e da har
monia da Criação o seu papel é de princípio insubstituível
e de fundamento indispensável.
E o que escreveu no livro, I nácio praticou na vida: foi
o homem do grande ideal da glória de Deus. Realizar tudo
* Artigo publicado em A Vitória, órgão dos alunos do Colégio
Santo Inácio, Rio de Janeiro, ano III, n.° 5, julho de 1943.
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o que dêle quisera o Criador ao criá-lo fôra a ambição su
prema de seu coração e a fonte de energias sempre renova
das. E porque foi fiel à magnificência generosa do plano
divino, brilha hoje como estréia de primeira grandeza no
firmamento da Igreja. A sua passagem na vida rasgou um
dêstes sulcos luminosos por onde enveredaram legiões e le
giões de almas eleitas, que na submissão inquebrantável a
Deus, na fidelidade à caiisa de Cristo, na dedicação às almas
de seus irmãos encontraram, com uma razão digna de viver
a vida, o segrêdo de uma felicidade inefável.
Raras vêzes na história um grande ideal engrandeceu,
fecundou e nobilitou tanto uma existência.

A COMPANHIA DE JESUS

* A' 27 de setembro de 1540, com a Bula Regimini Militaniis Ecciesiaei P a u l o III aprovava a fórmula de um novo
Instituto Religioso na Igreja de Deus. Acabava de fuhdá-lo
um antigo capitão biscainho, o defensor de Pamplona, I n á c io
d é L o io l a , com um manipulo de companheiros recenteménte
saídos da Universidade de Paris. Quem se aventuraria a pro
fetizar os destinos da nova Instituição?
Em meados do século X V I a Igreja e a civilização lutàvam com as dificuldades que assinalam as mudanças de
rumo na história da humanidade. A cisão luterana acabava
de romper ,a unidade religiosa da Europa. O movimento cul
tural do Renascimento lançara na circulação das idéias e
ná orientação dos costumes os germes de um paganismo
que parecia para sempre extinto. Os esforços da jerarquia
católica concentravam-se, numa reforma geral e profunda da
vida, dos estudos e das instituições eclesiásticas . Os novos
continentes, postos em relação de acessibilidade com t> mundo
da cristandade medieval, alargavam desmesuradamente os
horizontes do futuro e criavam problemas de uma comple
xidade crescente e imprevisível. A imensa família humana
tomava consciência da sua grandeza, da sua unidade e tam
bém das diferenças irredutíveis que o tempo e o espaço ha
viam multiplicado no seu longo peregrinar pela terra.
Momento de uma gravidade histórica singular. Encer
ra-se o ciclo de uma civilização e inaugura-se uma nova
ordem de coisas. É precisamente neste instante providencial*
* Artigo publicado na revista A Ordem, Rio de Janeiro, ano XX,
n.° 10, outubro de 1940.
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que a pequenina Companhia de I n á c io recebe do Vigário de
Cristo a bênção para atirar-se à refrega e militar sob a ban
deira de Jesus e pelo triunfo de sua causa. Dificilmente po
dería um contemporâneo suspeitar a fôrça misteriosa de ex
pansão e vitalidade que se ocultava na Instituição nascente.
O tempo havia de revelá-la poderosa e incoercível. Passados
apenas três lustros, quando I n á c io ia cantar o seu Nunc dimittis; o crescimento da sua Companhia já oferecia algo de
maravilhoso. Os 10 pobres estudantes de Paris, companhei
ros das primeiras lutas, haviam-se multiplicado prodigiosar
mente: eram 1.000 jesuítas distribuídos em 12 províncias,
dispersos em tòdo o mundo e empenhados em ; atividades
apostólicas muito superiores ao seu número. Na Europa a
sua atividade estendera-se da Polônia a Portugal, da Ingla
terra à Itália. As vastas regiões recém-abertas à penetração
européia — a Índia, a. China e o Japão, a África e a Amé
rica — eram percorridas em todos os sentidos pelos seus mis
sionários. O trabalho da conquista dos povos infiéis, a luta
para deter os progressos da invasão protestante, os esforços
para a reforma dos costumes, da piedade e do culto nos povos
católicos, haviam sido empreendidos simultaneamente com
ardor e com resultados incontestáveis. Na primeira geração
de seus filhos já figuravam nomes de primeira grandeza na
história da santidade e da civilização cristã: São Francisco
Xavier, São Francisco de Bórgia, São Pedro Canísio, São Ro
berto Belarmino. Sob os olhos de Inácio e por sua iniciativa
haviam nascido instituições que continuariam a exercer por
séculos uma influência ampla e benfazeja. O Colégio Ger
mânico, fundado em Roma, em 1552, para a formação me
lhor do clero católico na Alemanha, viu passar, pelos seus
muros, até 1905, não menos de 5.955 alunos, e, dentre êsses,
29 cardeais, 49 arcebispos e 285 bispos. Em fins do século
X V II, a têrça parte dos cabidos alemães era constituída por
antigos “germânicos” . O que para a restauração do catoli
cismo na Alemanha fêz o Colégio Germânico, realizou em
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mais larga escala, para tôda a cristandade, o Colégio Ro
mano, fundado no mesmo ano de 1552. É uma história de
glórias, a do grande Ateneu Gregoriano. Em suas cátedras
ensinaram B e l a r m i n o , T o ledo , S u a r e z , D e L u g o , A. L a p id e ,
C l a v i u s , A t a n á s io K ir c h e r e outros. Pelos seus bancos pas
saram seis santos canonizados, 30 beatos, centenas e cente
nas de bispos e cardeais e 13 Papas, entre os quais Leão XIII,
o restaurador da filosofia católica, que, sob a.direção d e' T a p a r e l l i , aprendeu a conhecer e amar S. T o m á s , Bento XV,
Pio X I e Pio X n .
Com a morte de I n á c io não arrefeceu o entusiasmo nem
diminuiu a fôrça de expansão conquistadora. Onde quer que
as necessidades da vida cristã clamassem por auxílio, aí
acudiam os jesuítas com o esforço do sèu trabalho, metódico
e constante. Se nas cátedras universitárias dos centros tcivilizados ecoavam os ensinamentos de seus grandes professôres, às plagas inóspitas do Alaska ou da África equatorial
estendia-se o zêlo hümilde de seus missionários. Os fastos
das ciências profanas ou das explorações geográficas arqui
vam com fidelidade reconhecida a sua bènemerência cien
tífica, como a história da educação registra, como das mais
amplas e fecundas, a sua influência pedagógica. Enquanto
nos maiores púlpitos modernos ressoava a eloqiiência pode
rosa de B o u r d a l u e , S e g n e r i Ou V ie ir a , as bibliotecas silen
ciosas enriquecem continuamente com a contribuição de seus
escritores inumeráveis. Entre infiéis ou dissidentes, nos povos
de antiga civilização como na formação das novas naciona
lidades a sua presença afirma-se, por tôda a parte, com uma
atividade radiante e onímoda. Amigos e adversários habi
tuaram-se a ver na instituição de I n á c io uma das grandes
forças sociais do mundo moderno. Quando se coligam os ele
mentos que tramam a subversão da ordem, é contra os je
suítas que assestam os primeiros golpes. A revolução de 1789
e o terror de 1793 foram precedidos pela grande conjuração
das cortes bourbônicas que desfechou na supressão tempo-
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rária da família inaciana. Os abalos de 1848 foram prece
didos ou seguidos em quase tôda a Europa ocidental por de
cretos de expulsão dos jesuítas. Em nossos dias a república
portuguêsa de Afonso Costa e as revoluções social-comunistas do México ou da Espanha começaram por enyiá-los à
fronteira, à espera que Salazar e Franco os chamassem
quando se tratou de pôr mãos à obra da reconstrução na
cional .
O que ainda mais impressiona nesta existência já quatro
vêzes secular é, não só a duração, mas a pujança de sua
vitalidade inexaurível. Em sua já longa história, a Compa
nhia de Jesus não conheceu nunca, no seu conjunto, esta
paralisia de atividade ou diminuição de iniciativa, que são
manifestações dolorosas de um desequilíbrio orgânico ou sin
tomas inequívocos de esclerose senil. A ordem de I n á c io
nunca foi reformada, conservou sempre a sua juventude es
piritual e progrediu, com ritmo variável, mas progrediu
sempre Os últimos 25 anos de sua existência podem tra
zer-nos aqui a prova mais recente desta fôrça juvenil de
expansão.
Em 1915 a Companhia numerava 5 Assistências, 27 pro
víncias e 16.946 membros; em 1939 as Assistências eram 8;
as províncias 43 e os jesuítas 25.908. Há um quartel de
século contavam-se, confiadas aos seus cuidados, 36 missões
entre infiéis com um efetivo de 1.162 missionários; cinco
lustros mais tarde as missões eram 47 e os missionários
3.649, mais do dôbro dos efetivos de 1915. De tôdas as or
dens missionárias é a que mantém maior número de mem
bros na conquista do mundo pagão para o cristianismo. As
Casas de Retiro que em 1921 eram 79 elevam-se a 104 em
1939; nelas pregaram-se neste ano 16.664 retiros. Além
dêsteS trabalhos apostólicos a Companhia de Jesus dirige 27
seminários, 42 escolas apostólicas, 43 Universidades e Ins
titutos Superiores, 21 observatórios astronômicos e 498 co
légios. Em 1920 os seus escritores redigiam 371 revistas; em
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1936 êste número triplicava, atingindo a 1.112 que á
13.340.060 assinantes distribuíam 114.306.769 exemplares.
Nestes últimos 25 anos teve a consolação de ver o seu agiológio aumentado de 11 santos e 52 bem-aventurados. Ha
verá porventura outra família religiosa, que, no mesmo in
tervalo, tenha visto tantos filhos seus sublimados à honra
dos Altares?
Ante o espetáçulo de semelhante fôrça expansiva que se
impõe ao historiador mais frio e objetivo com a evidência de
um fato incontestável^ não é de: maravilhar se tenham mul
tiplicado as tentativas de desvendar o enigma dèsta vitali
dade que não se esgota. “ O segredo do poder dos jesuítas”
até em nossos dias continua a aguçar a curiosidade das inte
ligências de mais variada formação cultural. Falou-se em
“monita secreta” , avisos misteriosos que os superiores comu
nicavam aos seus para assegurar-lhes o domínio incontíastado das consciências. Aventou-se a solidez inquebrantável
de uma disciplina baseada na obediência cadavérica. Acen
tuou-se o 1prestígio dos confessores régios e aristocráticos
que submetiam docilmente aos interêsses da Ordem o poder
das soberanias e nobrezas do mundo. Nenhuma destas ex
plicações, porém, resiste a um momento de reflexão serena.
Nem a história lhes verifica a existência nem. a psicologia
lhes admite a plausibilidade.
O segrêdo da vida da Companhia de Jesus é outro. Na
atividade de tôda a Ordem como na alma de cada jesuíta
há um dinamismo espiritual que se alimenta em fontes mais
altas e mais puras. Há um ideal supremo que lhes norteia
e unifica a atividade multiforme. Há um amor profundo e
incansável que lhes alimenta e renova as energias de uma
dedicação que vai até ao heroísmo.
O ideal da Companhia de Jesus é a maior glória de Deus.
Não era mister que o dissesse. Não há página das Consti
tuições inacianas que o não repita uma e muitas vêzes. Os
Exercícios espirituais, escola em que recebe sua têmpera a
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alma do jesuíta, abrem com uma consideração que, no título
de Princípio e fuiidamento, traz a indicação de sua impor
tância capital, teórica e prática. É a consideração da glória
de Deus, como razão suprema de todo o criado. Feitura das
mãos divinas, o homem não deve viver senão para a glória
do seu Criador. Uma consciência profundamente sentida dos
direitos soberanos de Deus, acompanhada de uma resolução
inquebrantável de realizar-lhe os desígnios, é o fruto espon
tâneo desta meditação primordial.
A cúpula dos Exercícios corresponde ao seu fundamento:
é uma contemplação destinada a elevar a alma às eminên
cias do mais puro amor de Deus: contemplatio ad arnorem.
Entre êstes dois extremos, a impressão viva da Majestas di
vina paira sôbre o livrinho de I n á c io como uma atmosfera
envolvente que arranca à alma as pequeninas preocupações
do seu egoísmo esteril para banhá-la tôda nos esplendores
da plenitude divina.
Mas a glória de Deus não permanece, para o jesuíta, na
esfera das noções puras, abstratas e inoperantes. Neste es•tado fôra apenas uma idéia; não chegaria a ser um ideal. A
idéia fecunda desce, para que assim o digamos, das alturas
puramente teóricas para encarnar-se ,numa realidadé viva,
capaz de empolgar e absorver tôdas as aspirações de uma
existência. A glória essencial de Deus, sabem-no todos, não
é suscetível de aumento nem depende da ordem criada.
Identifica-se com o conhecimento e o amor que tem o pró
prio Deus de sua perfeição infinita. Nesta visão inefável da
Plenitude do Ser cifra-se umá glória e uma felicidade que a
nenhuma inteligência finita é dado compreender e, menos
ainda, a nenhuma linguagem humana é concedido exprimir:
Deus verius est quam intelligitur et verius intelligitur quam
dicitur, escreveu profundamente S to . A g o s t i n h o . Mas a ex
celência do Ser Infinito pode ser objeto da inteligência e do
amor de suas criaturas: é a glória acidental e extrínseca de
Deus, suscetível de aumento ou diminuição. Pràticamente,
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na ordem sobrenatural da economia presente, quanto maior
fôr o número de almas que chegarem à visão intuitiva da
Perfeição Infinita; quanto mais elevado fôr o grau de san
tidade que houverem atingido e que lhes medirá a profundi
dade do conhecimento e do amor beatífico, tanto maior será
a glória de Deus realizada no plano da Criação. Trabalhar
para que Deus seja mais glorificado equivale, portanto, a
dedicar-se com tôdas as veras a salvar o maior número pos
sível de homens e elevá-los ao mais alto grau de perfeição.
Salvação e aperfeiçoamento da humanidade e maior glória
de Deus condicionam-se numa solidariedade objetiva indi
visível. O jesuíta que fêz da maior glória divina a razão su
prema de sua vida será, por isso mesmo, um homem total
mente dedicado à elevação espiritual de seus irmãos. E êste
ideal, que na sua universalidáde soberana coincide com os
fins da própria Criação, assegura à ^milícia inaciana, com
uma vitalidade indefectível, uma plasticidade de adaptação
ilimitada. Houve famílias religiosas que se consagraram ao
alívio de uma determinada miséria humana (por ex., cuidado
dos enfermos) ou às exigências momentâneas de um estado
cultural (v. g., redenção dos cativos, defesa contra os sarracenos). I n á c io preferiu não prender a finalidade de sua
instituição ao particularismo de situações que passam ou li
mitam as aspirações de um zêlo aberto a todo bem. Onde
quer que as almas clamem por auxílio para elevar-se no
conhecimento e no amor de Deus, aí o jesuíta encontra na
turalmente um campo à dedicação de seus esforços.. Encontra-lo-eis nas cortes e nas prisões, na cátedra das univer
sidades e no isolamento dos leprosários, no silêncio dos obser
vatórios ou das bibliotecas entre eruditos que investigam e
nos areais africanos, castigados pelo sol dos trópicos, entre
rudes negros que esboçam a custo o sinal da Cruz. Aqfti hu
manista apurado, áli mandarim astrônomo, mais além evangelizador itinerante, mestre, escritor, missionário, tudo será
se Iho pedir o bem das almas. A regra suprema de seu
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viver — di-lo expressamente I n á c io no proêmio de suas
Constituições — é “a lei interna do amor que o Espírito
Santo escreve e imprime nos corações” . Ideal poderoso, capaz
de absorver e empolgar tôdas as energias de uma alma nobre;
ideal divino, capaz de vencer os séculos e as vicissitudes his
tóricas das civilizações.
Mas, na economia da nossa história humana, a glória
de Deus não se realiza sem Cristo ou fora de Cristo. Só
através do Verbo Encarnado pode o homem voltar ao Pai.
O reino de Deus e o reino do Cristo identificam-se nas cons
ciências. I n á c io sentiu e viveu profundamente esta verdade.
Não lhe pareceu possível forjar almas inteiramente consa
gradas à maior glória de Deus se lhes não incutisse ao mesmo
tempo um amor profundo e entusiasta a Cristo Jesus. E
por isto todo o seu esforço de formação espiritual converge
para uma “cristianização” intensa dos seus filhos. Das quatro
semanas em que se dividem os Exercícios espirituais, três
são inteiramente consagradas a despertar e desenvolver na
alma o conhecimento e o amor do Verbo feito Homem. A
meditação de Çristo-Rei, que abre a segunda semana, e re
mata por uma consagração sem reservas ao Salvador, é uma
medi tação-programa, destinada a imprimir a tôda a vida in
terior uma orientação profunda e definitiva. O nome de sua
fam ília religiosa — Companhia de Jesus — não é apenas
talvez uma reminiscência de sua antiga profissão militar, é
uma fórmula de vida que deve ser realizada em tôda a ri
queza de sua plenitude. O jesuíta é um companheiro de
Jesus. Sua mais profunda aspiração é poder afirmar em tôda
a verdade o de SÃo P a u l o : minha vida é Cristo, m ihi vivere
Christus est.
Para os que não conhecem os jesuítas senão através, das
definições mal alinhavadas dos dicionários que se copiam,
êste aspecto da sua vida espiritual poderá maravilhá-los com
a surprêsa de uma revelação. Mas é a realidade pura. O
grande amor que dinamiza tôda a atividade do jesuíta não
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é a ambição do poder, não é o domínio das consciências ou o
fetichismo da disciplina, é o amor de Cristo. Para verificá-lo
basta surpreender a expressão sincera da sua vida interior
exarada aqui e ali na intimidade e no segrêdo de suas notas
espirituais. Abri, por exemplo, a vida do P. H. R a m i è r e , o
grande impulsionador do Apostolado da Oração. No Retiro
de 1880 escreve êle: “Minha vocação de jesuíta apareceu-me
de novo em sua divina simplicidade: só uma coisa devo fazer
neste mundo e a cada instante de minha vida: ser outro
Jesus Cristo” . (Le P. H. R a m iè r e , Tolouse, 1934, pág. 41.)
Abri o programa de vida interior que se traçara o P. F o c h ,
irmão do Marechal: “Quisera um amor forte, profundo,
calmo, a frio, convicto, soberano, que, no coração e na alma,
não me deixasse lugar senão para Jesus Cristo” . (Revue
d’Ascétique et de Mystique, 1931, pág. 309.) Lêde estas li
nhas do “ testamento” que o velho P. L o n g h a y e entrega ao
joven Léonce de Grandmaison ao partir, terminados os seus
estudos de humanidades, para o Curso de filosofia: “Ama a
Jesus Cristo', meu irmão Leôncio; até o derradeiro suspiro
apaixona-te sempre mais pela Sua Pessoa adorável. Estuda,
perscruta, investiga as suas riquezas insondáveis; contem
pla-o obstinadamente até o saberes de cor; melhor ainda,
até te assimilares >e te absorveres nêle. Que seja sempre e
sempre mais o centro dos teus pensamentos, o nó de teus
conhecimentos, o têrmo prático de todos os teus estudos...
Jesus Cristo meditado, Jesüs Cristo conhecido, Jesus Cristo
amado com paixão cada vez mais ardente e conseqüente
consigo mesma: aí tens, irmão, tudo: a dignidade da tua
vida religiosa, a sua fôrça, consolação, alegria, utilidade po
derosa. Seja esta a última palavra dêste testamento, palavra
grave, ardente e suave como a recomendação suprema de
quem está prestes a morrer” . (L e b r e t o n , Le P. Léonce de
Grandmaison, Paris, 1935, págs. 42-43.) São depoimentos co
lhidos assim à ventura entre jesuítas contemporâneos. Não
seria difícil multiplicá-los. O que êles exprimem é um pa-
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trimônio de família, é a própria alma da Companhia de
Jesus. Um amor ardente a Cristo, uma dedicação forte, ines
gotável, incondicipnada à expansão do seu Reino nas almas
é a feição característica de sua espiritualidade.
Agora, sim, chegamos à realidade profunda. Achamos a
chave do enigma. Podemos concluir.
Um ideal: a maior glória de Deus;
Uma fonte de energias sempre renovadas: o amor a
Cristo;
eis o segrêdo da vida de cada filho da Companhia de
Jesus;
eis a explicação de quatro séculos de sua história.

PERSONALIDADE E DISCIPLINA NA COMPANHIA
DE JESUS

* Ao, averiguar a influência multiforme da Companhia de
Jesus na história de quatro séculos, não é de maravilhar que
investigadores curiosos tenham procurado perscrutar outrossim as causas íntimas desta ação profunda e continuada.
Descobrir o “ mistério do poder dos jesuítas” tem sido uma
tentação forte e sedutora. Exagerou-se, já se vê, o “ podèr”
e mais ainda o “ mistério” . Mas o problema, mesmo redu
zido à realidade das suas proporções objetivas, permanece
como uma interrogação que reclama resposta.
Pensadores alheios à Companhia ou ao catolicismo,
prescindindo das influências sobrenaturais e colocando a
questão em têrmos de pura psicologia, julgaram encontrarlhe a chave na disciplina de ferro da ordem inaciana. Fun
dada por um antigo militar, a Companhia tomou muito da
obediência rígida das casernas. Ditatura incontestável dos
superiores; passividade sem resistência dos súditos. Constituiu-se assim uma sociedade forte, unida, capaz dé aplicar
tôda a sua fôrça coletiva na realização das finalidades pre
fixadas pelos que mandam. Na anulação das iniciativas in
dividuais fortaleceu-se o poder social da cooperação. Su
focar a personalidade em benefício da coletividade — eis a
última palavra da fôrça misteriosa dos jesuítas. Fôrça que
resulta da convergência de todos os esforços singulares,
mistério que se oculta nesta organização secreta de uma obe
diência que põe nas mãos discricionárias do comando um*
* Artigo publicado em Estudos Brasileiros, Rio de Janeiro,
ano III, vol. 5, ns. 13 e 14, julho a outubro de 1940.
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exército de autômatos movidos por uma disciplina niveladora
de individualidades.
Infelizmente, nesta tentativa de explicação, o mistério
envolve-se em trevas mais espêssas e o “ poder” dos jesuítas
queda realmente como um enigma sem solução. Algumas
expressões sobre a obediência do jesuíta, colhidas nas Cons
tituições inacianas e desemolduradas do seu contexto, não
logram conferir-lhe os menores visos de probabilidade.
Contra ela antes de tudo ergue-se veemente o protesto da
história. Quem ousaria dizer de SÃo F r a n c is c o X a v ie r , o
iniciador destemido que reabriu o Oriente às conquistas do
Evangelho, ou de SÃo P edro C a n ís io , o lutador indomável
que, numa multiforme e assombrosa atividade, arrancou à
invasão protestante uma boa parte çlo mundo germânico, qúe
não eram personalidades e grandes personalidades? Entre
nós, quem ousaria colocar N ó b r e g a , A n c h i e t a o u V ie i r a entre
as individualidades apagadas ou autômatás sem iniciativa?
Como afirmar que esta legião de empreendedores arrojados
na penetração de novas terras, na investigação científica, na
criação de novas instituições e.de novas formas de apostolado
se reduzia a uma série de números despersonalizados? Aí
está, pois, um depoimento irrecusável dos fatos: os que me
lhor realizaram o ideal de jesuíta deixaram-nos òutrossim. o
exemplo confortador de personalidades bem vincadas, fortes,
sadias e harmoniosas.
Mas ao testemunho da história veni associar-se o da psi
cologia. Quando se trata de explicar um efeito em que a
soma de esforços assegura o resultado que se pretende obter,
o recurso à disciplina de ferro pode talvez constituir uma
solução satisfatória. Se' para a conquista de um ponto es
tratégico é necessário sacrificar mil vidas, um exército em
que soldados e oficiais não hesitam ante as ordens recebidas
plantará a bandeira da vitória sôbre o montão de cadáveres
dos heróis sacrificados. Mas o “ poder” dos jesuítas que se
pretente explicar não é dêste gênero. Não se trata aqui de
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adicionar unidades para perfazer um total determinado.
Bem diverso é o campo de ação em que trabalham ós filhos
de I n á c i o . Educadores, missionários, apóstolos, a atividade
que os absorve é destas que com êxito'só as pode exerqèr
Uma personalidade poderosa e radiante. O segrêdo de tôda
educação, tanto da que plasma a alma da juventude como
da que colabora na formação cristã das consciências, é a in
fluência pessoal do educador. Ação de pessoa a pessoa; o tra
balho-'educativo mede-se, na sua intensidade e nos seus
frutos, pela grandeza da personalidade do mestre. Uma Com
panhia de Jesus que se. nos apresenta històricamente cómo
abrindo, na pedagogia e no apostolado cristão, um vinco pro
fundo e que ao mesmo tempo se pretende constituída de in
divíduos sem marca, passivos, vazados em série nos moldes
uniformes de uma técnica despersonalizante, fôra uma con
tradição psicológica inadmissível.
O enigma permanece sém solução. É preciso encará-lo
a oütra luz. O problema, aliás, se no caso que estudamos se
apresenta talvez em têrmos mais impressionantes, não é,
porém, especificamente jesuitico; é um problema essericialmente humano. Em sua expressão mais ampla é o problema
da conciliação entre a autoridade e a liberdade, entre as im
posições incontestáveis da disciplina social e as exigências
incoercíveis da expansão pessoal. Da vida em família à vida
ém sociedade, tôda a vida humana o defronta. Pessoa, por
essência, o homem tem um destino todo seu, original, inco
municável, a cuja realização lhe não é permitido renunciar
sem destruir-se' a si mesmo. Social, por natureza, é na con
vivência dos seus semelhantes, é na comunidade organizada
que se há de desenvolver a riqueza de seus dons nativos e
desabrochar e crescer e frutificar o germe fecundo de sua
personalidade. Quanto melhor atingir um grupo o seu ideal
de unidade coesa e de solidariedade disciplinada, tanto mais
favorável será êste ambiente à conservação e ao desenvol
vimento dos valores pessoais. Ante esta dupla exigência in-
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declinável da natureza, não é possível resignar-se a uma in
compatibilidade irredutível. Como admitir que só a anarquia
social constituiría o clima propício ao desabrolhar da perso
nalidade? ou que, só á preço de sufocar as legítimas expan
sões da pessoa humana, se robusteceria a indispensável dis-r
ciplina da vida comum?
Nenhum dos dois têrmos pode ser sacrificado. Ambos
necessários; solidários ambos. É mister conciliá-los. Uma
fórmula de equilíbrio deve existir. Difícil, porém, encon
trá-la. Não se trata aqui de um equilíbrio estático. Entre
os dois têrmos — autoridade e liberdade — não se podem
traçar fronteiras fixas que determinem uma vez para sempre
as zonas de ação de cada um, como as linhas geométricas
que separam as casas num tabuleiro de xadrez. Entre as
imposições de solidariedade do grupo e as legítimas aspira
ções de expansão do indivíduo, os limites oscilam a cada ins
tante. O equilíbrio aqui é um equilíbrio de tensão, um equi
líbrio dinâmico, variável com as circunstâncias e as pessoas.
Como obtê-lo? Árduo problema.
«A fórmula de I nácio é de uma felicidade singular. Ul
trapassando o nível inferior onde as duas forças pouco de
senvolvidas se entrechocam em conflitos funestos, procurou
elevá-las a uma região mais alta em que se conciliam e com
pletam. Obter o máximo de disciplina social com o máximo
de expansão pessoal — eis o ideal visado. À primeira vista,
poderá parecer paradoxo; na realidade, porém, é a verdadeira
chave de solução do problema. São as personalidades bem
formadas a melhor garantia de uma vida social bem estru
turada. Como nas paixões incontidas dos caracteres mal for
jados alimenta-se a desordem geradora de anarquia.

Por isto, o primeiro e mais intenso cuidado de S t o .
é formar a personalidade de seus filhos. A mais de
um leitor esta afirmação despertará talvez estranheza ou
surprêsa, mas é a expressão sincera da mais incontestável
das verdades. Logo no proêmio das Constituições, num tre-

I n á c io
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cho que constitui hoje a primeira das nossas regras, o fun
dador exprime com tôda a clareza o pensamento inspirador
da sua ordem. A conservação de Companhia, diz êle, dependé,
antes de tudo, na ordem dç> govêrno providencial, da graça
e do amor eterno de Deus, que “houve por bem começá-la’’ ,
e, na ordem da colaboração humana, “mais que de nenhuma
exterior lei ou constituição, da lei interna da caridade e do
amor que o Espírito Santo escreve e imprime nos corações” ;
Todos os esforços educativos convergem, portanto, para êste
ponto central na pedagogia inaciana; formação nas cons
ciências da lei interna do amor.
Daí uma série de inovações na estrutura da sua Insti
tuição. Algumas Ordens antigas recorriam às sanções fí
sicas e materiais na punição de transgressões das regras:
jèjuns, penitências exteriores e até prisões que existiam em
vários mosteiros. I n á c io suprimiu tudo isto. O jesuíta ou
se submete espontâneámente à disciplina regular ou não será
jesuíta.. Não é por constrangimentos externos nem por cas
tigos físicos que se obtém a ordem externa da vida religiosa,
que há de brotar espontânea de uma personalidade bem for
mada. A atividade de outros regulares desenvolve-se quase
tôda num ambiente comum: há assim uma pressão social
que acompanha e fiscaliza a vida de cada religioso. Na Com
panhia, sublinha-se mais a responsabilidade pessoal; o cum
primento do dever, a pontualidade nos exercícios de piedade
são antes de tudo uma questão de fidelidade individual para
o discípulo de I n á c i o . O s exercícios espirituais, em que se re
temperam as energias d’alma do filho da Companhia, salvo
nos primeiros anos de formação, são feitos isoladamente pelos
sacerdotes. Nestes oito ou dez dias consagrados cada ano à
renovação interior, cada jesuíta, numa solidão perfeita, em
face só de Deus e da própria consciência, dá um balanço sin
cero e profundo à própria vida e à grandeza de suas respon
sabilidades .

466 — ALOCUÇOES E ARTIGOS

É neste trabalho intenso de formação profunda que se
vai processando orgânicamente, espoptâneamente, sem cons
trangimentos nem violências, a assimilação viva de um
grande ideal— condição primeira de tôda a personalidade.
Quando a alma do filho de I n á c io houver unificado a sua
vida interior, h,ouver jerarquizado a multiplicidade de suas
tendências e energias de ação, quando a glória de Deus cons
tituir na realidade a razão Suprema de seu viver e o alvo que
rido de tôdas as suas aspirações, a sua personalidade terá
atingido a plenitude de seu desenvolvimento e, ao mesmo
tempo, o problema da disciplina regular terá recebido a mais
justa e a mais profunda das soluções. Da eminência destas
alturas espirituais, uma Companhia de Jesus, forte, coesa,
disciplinada, fiel ao espírito que lhe animou a fundação, se
lhe afigurará como um instrumento de rara eficiência para
promover em todo o mundo a glória de Deus. Tudo o em que
êle puder contribuir para conservar, com seu primeiro fervor
e disciplina sadia, a eficácia dêste instrumento se enqua
drará harmoniosamente na sua unidade interna e constituirá
a realização prática dos anelos mais profundos de sua per
sonalidade orientada tôda para o grande ideal .
Explicam-se destarte duas ordens de fatos tão edificantes
quão freqüentes na história da Companhia. De um lado, nos
súditos, a aliança espontânea de uma obediência cândida,
simples, quase direi infantil com a mais elevada personali
dade, feita de cultura, de caráter e de energia. De outro lado,
por parte dos superiores a confiança leal nos súditos sôbre
cujas iniciativas pegam, não raro, as mais gráves responsa
bilidades. Obtém-se, assim, a cada instante, em equilíbrio di
nâmico, variável com as pessoas e os acontecimentos, a har
monia perfeita entre a disciplina preservadora do corpo so
cial e a liberdade animadora das atividades individuais.
Estamos com efeito ante um resultado real incontestável.
Quatro séculos de uma vida intensa e fecunda, sem divisões
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intestinas nem reformas externas, constituem para uma ins
tituição um atestado de vitalidade singular. Raras vêzes na
história do homem o árduo problema da conciliação entre a
personalidade e a disciplina recebeu uma solução mais feliz.

4.® CENTENÁRIO DA FUNDAÇAO DA COMPANHIA DE
JESUS
* Com a espontaneidade e o entusiasmo das grandes co
memorações nacionais está o Brasil celebrando o quarto cen
tenário da fundação da Companhia de Jesus. Dir-se-ia que,
por um desígnio amável da Providência, os dois destinos, —
o da terra de Santa Cruz e o do Instituto de Inácio — para
sempre se uniram numa solidariedade indissolúvel. Encon
traram-se quase no berço. Na mesma década do século XVI,
chegava à colônia recém-descoberta o seu primeiro gover
nador geral e P a u l o III aprovava em Roma a nova ordem
religiosa. Quase ao mesmo tempo nascia o Brasil para a ci
vilização e a Companhia de Jesus para o desempenho de suas
responsabilidades na história da Igreja. Aos primeiros filhos
de I n á c i o , a coincidência pareceu o Sinal manifesto de uma
missão particular da Providência. “Esta terra é a nossa emprêsa”, escrevia N óbrega, pouco depois de tomar contato com
a terra brasileira. E à formação da nova nacionalidade, nas
cida sob o signo do Cruzeiro, consagraram os Jesuítas o en
tusiasmo dos primeiros fervores e a perseverança dos longos
esforços. Não há página da nossa história que não registre
a lealdade desta colaboração multiforme.
Bateram-se pela liberdade do indígena e pela integridade
do território. Devassaram regiões desconhecidas e desbastaram almas rudes. Ensinaram as letras à juventude e pre
garam os bons costumes à idade das grandes tentações e dos
grandes desvios. Pelo Brasil ressoou nos púlpitos dos dois
continentes a eloqüêneia genial de V ie ir a e pelo Brasil os*
* Alocução radiofônica na “Hora do Brasil” do dia 27 de se
tembro de 1940.

COMPANHIA DE JESUS — 469

40 companheiros de I nácio de A zevedo tingiram os mares
com a púrpura do seu sangue.

Percorrei a história de tôdas as nossas atividades cul
turais: o teatro e a poesia, a crôiiica e a lingiiística, a ora
tória, a filosofia, a teologia, invariàvelmente na primeira de
suas páginas encontrareis o nome humilde de um filho de
I nácio .

Amamos natüralmente o campo; da' nossa ajtividade, a
gleba que regamos com os nossos suores, as nossas lágrimas
e o nosso sangue. A Companhia de Jesus não podia deixar
de estremecer com particular carinho êste torrão abençoado,
pelo qual, desde o seu nascer, há 400 anos, vem trabalhando
e sofrendo. O Brasil bem o sente e na reciprocidade de um
afeto sincero lho retribui com generosidade fidalga e cari
nhosa. E por isto à festa dêste dia,
-festa íntima da fa
mília inaciana — deu a amplitude e ressonância de uma so
lenidade patriótica,. Autoridades civis e eclasiásticas, acade
mias científicas, literárias e históricas, instituições culturais
e sociais, todos quantos exercem uma parcela de autoridade,
de influência e de prestígio, nesta pátria imensa, porfiaram,
em unanimidade comovedora, por dar às comemorações dêste
dia a universalidade solene de um plebiscito nacional.
Comovida, a Companhia de Jesus agradece ao Brasil.
E, com sua gratidão, não deseja ocultar um sentimento de
regozijo profundo. Alegramo-nos, não tanto por nós, quanto
pela alta significação que revestem estas manifestações es
pontâneas de um povo inteiro . A Companhia de Jesus não
foi fundada para si, não tem em si mesma a razão suprema
da sua existência e de sua atividade. Ela existe e só existe
para o ideal a que se consagrou desde o berço. Há quatro
séculos que a maior glória de Deus constitui o anelo su
premo da sua vida. No coração de cada um de seus filhos
só palpita um desejo, desejo profundo, ardoroso, absorvente:
o de intensificar nas almas o conhecimento e o amor de Deus,
o de levar aos homens a plenitude das riquezas insondáveis
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de Cristo. Foi êste o ideal que animava N ó b r e g a e A n c h ie t a
ao desembarcarem nas florestas virgens das terras de Santa
Cruz e é êste o ideal que ainda hoje arde no peito do mais
humilde dos nossos professores ou do mais escondido dos
missionários que palmilham os sertões de Mato Grosso à pro
cura dos silvícolas desamparados dos benefícios da civiliza
ção e do Evangelho .
Ora, as solenidades desta semana de comemorações, que
sé multiplicam do Amazonas ao Prata, bem mostram que o
Brasil preza bem alto os valores espirituais da sua formação
cristã e acima de tudo deseja permanecer fiel às promessas
e às esperanças do seu batismo. Regozijamo-nos, pois, do
íntimo da alma, ao contemplarmos êste espetáculo conforta
dor. A grande nação cristã, cóm que, há quatro séculos, so
nharam os nossos primeiros missionários, nos fervores do
seu zêlo entusiasta, é hoje uma conquista realizada: aí está
ela, a nossa ditosa pátria, forte, unida, solidamente estrutu
rada, ufana das suas tradições profundamente embebidas
nas lições do Evangelho e cada vez mais consciente da sua
vocação providencial na história: vocação d e 1justiça.e de
paz, de elevação moral e de fraternidade humana.
Visão animadora do presente! Previsão de um futuro em
cujos horizontes cabem as mais arrojadas esperanças! Que
a Providência de Deus, que dirige o curso dos acontecimen
tos e traça os destinos dos povos, queira transformá-las em
realidades vivas para a consolação da Companhia de Jesus
e para a felicidade do Brasil.

STURM E A PEDAGOGIA DOS JESUÍTAS

* Um dos nossos assinantes leu na Revista de Educação
de São Paulo, março e junho de 1936, pág. 9: “ o sistema edu
cacional de S t u r m espalhou-se pelos países da Europa, sendo
imitado •pelos próprios jesuítas... não constituindo o seu
Ratio Studiorum mais do que uma repetição das idéias de
S t u r m ” . Estranhando o aprumo da asserção, pergunta-nos
“ até que ponto isto seja” realidade.
Com efeito, a afirmação é ousada e não descansa na so
lidez da história. Não é, porém, nova. Afirmar que o código
pedagógico dos jesuítas não passa de .um empréstimo, sem
originalidade, feito aos regulamentos de um educador pro, testante tem um sainete picante de paradoxo muito para se
duzir quantos se deixam levar, em história, mais por pre
ferências afetivas e parcialidades confessionais do qüe pela
lição fria e objetiva dos documentos. E alguns caíram na
tentação, fácil.
V o n R a u m e r , historiador antiquado da pedagogia ,e antijesuíta azêdo, acusa o Ratio de plágio imoral de S t u r m . 1
K a e m m e l , com mais moderação mas com a mesma ausência
de provas, afirma que “ os jesuítas, em parte por intermédio
de S t u r m , admitiram nos seus programas alguns pontos do
ensino dos Irmãos da vida comum.2 Entre os de língua por-*
* Artigo publicado na Revista Brasileira de Pedagogia, órgão
oficial da Confederação Católica Brasileira de Educação, Bio de Ja
neiro, ano III, vol. VI, ns. 26-27, julho e agosto de 1936.
1. N a sua Geschichte der Paedagogik von wiederaufbluéhem
klassicher sTUDiEN bis auf unsere Zeit, 4 vols., 1843-1854.
2. K aemmer, Geschichte des deutschen Schulwesens im Uébergang vom Mittelalter zur Neuzeit, Leipzig, 1882, pág. 227. Note,
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tuguêsa, T eófilo B raga insinuou também a dependência dos
jesuítas em relação aos métodos protestantes.*3

Ao âmago da questão. Tôda a pedagogia integral com
preende uma organização externa — programas, horários,
métodos de ensino, etc. — e um sôpro interior, uma álma,
que lhe imprime, com o movimento e a vida, o caráter pró
prio que a especifica. Os métodos da escola ativa poderão ser
empregados com igual competência técnica por um mestreescola russo ou por uma religiosa holandesa e ninguém, por
isso, ousará identificar a pedagogia de uma escola comunista
com a de um colégio de freiras.
Encarada a esta luz, nem o próprio V ón R aumer se
atreveu a nivelar jesuítas e calvinistas. “Se compararmos o
método dos jesuítas e o de St u r m , apresentam à primeira
vista grande semelhança. A organização dos estabelecimen
tos, os livros, o curso, o ideal da formação são os mesmos.
No entanto, considerando as coisas mais de perto,, um co
légio de jesuítas difere tanto de uma academia de St u r m ,
no ponto de vista da tendência interna, como um jesuíta de
um protestante” . 4 Não é pequena a diferença.
Restam as semelhanças na organização externa. Seme
lhanças incontestáveis. O próprio St u r m , sublinhando-as,
escreveu nas suas Epistolae Classicae: “Vi os autores que os
jesuítas explicaín, os exercícios que praticam, os processos
que empregam. Assemelham-se tanto aos nossos que dêles
parecem derivados.” 5
porém, o leitor a diferença no arrojo das afirmações. No historiador
alemão, S turm é apenas o veiculo da influência dos Irmãos, influên
cia circunscrita a alguns pontos do programa. Na Revista Paulista
já o Ratio não passa maciçamente de “uma repetição das idéias de
Sturm ” que se deixam crer mais ou menos originais.
3. T eófilo B raga, História da Universidade de Coimbra, t. I,
págs. 279-280.
4. Geschichte der Paedagogik, t. I, pág. 271.
5. “Vidi enim quos scriptores explicent e t quas habeant exer- '
citationes et quam rationem in docendo teneant, quae nostris prae-
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Mas semelhança não argúi necessariamente dependên
cia; explica-se, muitas vêzes, pela derivação de uma fonte
comum. Parecem-se dois irmãos porque reproduzem traços
dos mesmos pais. Assemelham-se as constituições de dois
povos porque se inspiraram na mesma lei fundamental dè
um terceiro. Ante um caso de semelhança, incumbe, pois,
ao historiador o dever de averiguar, à luz dos documentos,
qual das duas explicações — a do empréstimo ou a de comum
dependência — corresponde à realidade dos fatos. Ora, é a
de comum dependência que se aplica ao caso que estudamos.
As semelhanças de mesmos autores preferidos, de mesmà
organização das aulas etc., qsclarecem-se pela identidade-das
fontes em, que beberam S t u r m e os jesuítas.
O célebre educador de Strasburgo, antes de fazer-se calvinista em Paris, estudara três anos (1521-1524) no afamado
colégio de Liège, dirigido pelos Irmãos da Vida Comum que
durante os séculos X IV e XV haviam semeado de magníficas
escolas tôda a Europa Septentrional. A educação què êle aí
recebera mârcou-lhe tão vincadamente a alma que mais tarde
por ela modelou em grande parte o seu Ginásio. Notam-nò
expressamente os seus biógrafos: “Tôda esta organização do
colégio de Liège causou no jovem S t u r m uma impressão
profunda; adotou-a êle até em algumas das suas menores
;particularidades, como modelo da organização que deu mais
tarde ao Ginásio de Strasburgo” ^6 Na curva gloriosa de sua
história a escola dos laboriosos Irmãos da Vida Comum atin
giu de fato nesta época o seu zênite. Prova-p K a e m m e l , que6
ceptis institutisque usque adeo proxime abest, ut a nostris fontibus
derivata esse viãeatur” . S turm , Classicarum Epistolarum, Lib. III,
Argentorate, 1565, f. A. VI. Com;o se vê, o próprio S turm , modestamente, não afirma o empréstimo mas a sua aparência.
6.
Schmidt , La\ vie et les ceuvres de Jean Sturm, Strassburg,
1855, págs. 5, 36. Cf. ainda: H ym a , The Christian Renaissance,
pág. 292 e segs.; Sohm , Die Schule Johann Sturms und die Kirche
Strassburgs in ihren gegenseitigen Verhaeltnis, 1530-1581, Oldenburg, 1912.
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assim conclui: “Nos primeiros tempos da Reforma a Escola
dos Irmãos em Liège era talvez a mais florescente da Eu
ropa. Não há dúvida que nesta escola de Liège temos o modêlo da orientação seguida por S t u r m ”. 7
O grande pedagogo protestante de Strasburgo depende,
portanto, em muito, dos seus predecessores, os católicos ir
mãos de Liège.
A dependência direta dos jesuítas, em relação à mesma
fonte, ainda que muito provável, não se encontra, tão expli
citamente afirmada nos documentos contemporâneos. Nos
primeiros meses de sua estada em Paris, I n á c io hospedou-se
no Colégio de Montaigu, outrora pertencente aos Irmãos, e
onde ainda haviam de conservar-se as suas tradições. Em
1580, a célebre escola de Liège, onde estudara St u r m , passou
para as mãos dos jesuítas. Os documentos contemporâneos
não o dizem expressamente, mas é muito verossímil que os
recém-vindos tenham respeitado em grande parte os usos e
métodos de seus predecessores. Se assim foi, os Irmãos da
vida comum exerceram uma influência nos jesuítas holan
deses e, por meio dêles, na elaboração dô Ratio Studiortim
para tôda a Ordem.
Outra fonte comum, e esta mais importante, foi, de
certo, a Universidade de Paris. Nela estudou e ensinou
Stu r m durante oito anos (1529-1537), antes de ser convidado
pelos seus correligionários calvinistas para dirigir o Ginásio e
mais tarde a Universidade de Strasburgo, onde tanto se havia
de celebrizar como educador.
Para os jesuítas, a Universidade de Paris foi realmente
uma Alma mater. Aí estudou S t o . I n á c io , aí estudaram e se
graduaram todos os seus companheiros da primeira hora;
para lá enviou mais tarde o fundador os jovens candidatos
à Ordem que, por talentos e virtudes, davam maiores espe
ranças . A organização geral dos estudos, os métodos de en7.
Na Encyclopaeãie des gesamtes Erziehungs-uná Unterrichts- .
we$ens, Goth, 1880, III, 528.
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sino então usados no maior centro intelectual do tempo
foram mais tarde os preferidos pelos novos educadores . Por
experiência pessoal, conhecera I n á c io as universidades es
panholas, e mais tarde havia de entrar em relações com as
italianas; o modus Parisiensis conservou-lhe sempre as mais
expressas predileções.
Em Messina, no ano de 1548, fundou-se o primeira Co
légio destinado a álunos externos. S to . I n á c io quis dêle:fazer
o protótipo por onde se pudessem modelar os que se lhe se
guissem . Dos professores que para lá enviou, um estudara
em Colônia, um em Lovaina e três, talvez mesmo cinco, em
Paris. E foi a organização pedagógica parisiense a que se
introduziu no novo Colégio. Em 1551, o P. N a d a l , seu Reitor,
escrevia a I n á c io informando-ó de que se seguia em tudo o
modus parisiensis. 8
No ano seguinte fundou I n á c io o célebre Colégio Ro
mano, centro onde sé haviam de formar os melhores alunos
da Ordem. Os resultados obtidos em Messina haviam sido
tão favoráveis que os seus programas se adotaram no recémfundado Colégio. E, não Obstante o desagrado de uma ou
outra autoridade romana, também aqui o modus parisiensis
prevaleceu, por preferência explícita de I n á c i o . Compreen
de-se agora fàcilmente como pouco a pouco êsses métodos
irradiassem por tôda a Ordem. Em Viena e em Pádua foi
ainda direta a intervenção de L o io la em seu favor. Para re
sumirmos, citemos apenas a autoridade do P. N a d a l , um
dos mais fiéis intérpretes das constituições inacianas e .dos
8.
Epist. Nadal, I, pág. 121: “si serva il modo di Parigi” . M o numenta Paedagogica S. J„ pág. 616: “Si faranno tutte le supradette
lettioni et essercitationi eon ogni cura et diligentia conformando il
tutto al modo parisiense” . A razão da preferência dada aos métodos
de Paris era, antes de tudo, a convicção de sua superioridade pe
dagógica: “al modo paris ense, il quale fra gli altri si rep u ta essére et
exactissimo et utilissimo... essendo il meglio che tenere si possa
per facilmente et perfectamente diventare dotto nella lingua la 
tina. Mon. paeáag., 615, 616.
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mais ativos organizadores dos primeiros Colégios da Ordem.
Comentando as Constituições, declara expressamente que a
Companhia fêz seus os métodos da Universidade parisiense e
que importava conservá-los. 9
Eis as fontes contemporâneas externas em que mais copiosamente beberam os jesuítas. Como bons e prudentes edu
cadores, não se apresentaram em campo com o alvenel demolidor de todo o existente. Começaram por assimilar e
aproveitar o que havia de melhor nos estabelecimentos de
ensino da época. O que já tinha por si a comprovação da
prática foi prudentemente incorporado nos seus processos de
ensino. Com o tempo e a lição da própria experiência intro
duziram-se modificações vantajosas, cortaram-se tradições
menos justificáveis e organizou-se, por fim, um código peda
gógico com a sua unidade e o seu caráter próprio.^10 •
O Ratio Studiorum dos jesuítas, de fato, só foi definiti
vamente promulgado após mais de meio século (1599) de
experiências pedagógicas nos seus inumeráveis colégios. Du
rou-lhe a elaboração 15 anos. (1584-1599). Duas,redações
provisórias (1586 e 1591) foram enviadas às diferentes pro
víncias para serem submetidas à prova de fogo da experiên
cia. Os Padres mais abalizados na arte de ensinar formu
laram as suas críticas e sugestões, recolhidas e aproveitadas
depois em Roma. Dêste imenso trabalho coletivo é que surgiu
por fim, em sua forma definitiva, o famoso Código» As suas
fontes podem, pois, em resumo, reduzir-se às seguintes: a
antiguidade clássica representada sobretudo por Q uintiliano ,
9.

N a d a l , Scholia in Çonstitutiones, Prati, 1883, pág. 350.

10.
Nas Atas da primeira Congregação reunida em 1884 para
discutir a elaboração do Ratio lêem-se estas palavras orientadoras:
“antiqua plurima retinebantur, recentioraque attexebantur, abrogabantur nonnulla” . Com justeza, pois, observa L a n t o i n e : “C’est qu’ils
surent (les jésuites) dans le cadre de 1’enseignement faire entrer
des méthodes nouvelles; n ’étant point gêné pour la tradition, ils
purent accepter ce que la tradition leur offrait de meilleur et laisser
ce qu’elle avait de suranné.” Histoire de 1’enseignement seconãaire.
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que exerceu imenso influxo em todo o Renascimento; a escolástica medieval para os estudos superiores de Filosofia e
Teologia; á orientação pedagógica da época através dos Ir
mãos da Vida Comum e da Universidade de Paris; o espí
rito próprio de S to . I n á c io e a imensa experiência dos seus
numerosos filhos, dedicados, em todo o mundo, à tarefa da
educação da juventude.11
Da influência de S t u r m , já a priori de todo era todo
improvável, não se encontra o menor vestígio nos documen
tos coetâneos. As semelhanças externas, de autores, progra
mas, organizações de classes etc., explicam-se de modo geral
pelas influências comuns, Zeitgeist, que uma determinada
época exerce sôbre tôdas as suas instituições pedagógicas, e,
mais em particular, pela dependência simultânea de organi
zações escolares anteriores. À vista da documentação irrefragável e da sua crítica imparcial, os historiadores protes
tantes mais abalizados são hoje os primeiros a contestar os
empréstimos imaginados por V o n R a u m e r e inconsciente
mente repetidos por outros. “Razões históricas e internas” ,
escreve M e y e r , “demonstram-na (a tese da dependência) in
sustentável” . 12
Com sua singular autoridade, P à u l s e n : “S t u r m afir
mou uma vez que os jesuítas podiam ter bebido nas suas
fontes. É d ifícil pensá-lo; as coincidências resultam essen
cialmente da semelhança das exigências da época.. . S t u r m
e I n á c i o estudarem ambos em Paris,.. O fundador da Com
panhia conservou da Universidade as mais gratas recorda11. Ponderadamente adverte G .' M uller : “Para o estabeleci
mento da pedagogia da Ordem foi a prática viva mais importante
do que a utilização dos teorizadores pedagógicos” .' Ao que, acres
centa com muito bom senso P atjlsen, que nos emprestou a cita:
“A observação não vale só aqui; os historiadores da pedagogia in
clinam-se a supervalorizar a influência dos teóricos”. (Geschichte
des gelehrten Unterrichts, t. I, 3.a ed., Leipzig, 1919.)
12. M eyer , Der Ursprung des jesuiteschen Schulwesens, 1904,

p ág. 54.
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ções; ao seu lado Lovaina, onde estudou também St u r m ,
gozava de grande estima. Não há dúvida que tôda a estru
tura externa dos Colégios da Ordem, foi plasmada por êstes
m o ld e s 13
Afirmar, portanto* em nossos dias que o Ratio Studiorum
dòs jesuítas não passa de “ uma repetição das idéias de
St u r m ” é desconhecer os documentos dá história, e simpli
ficar desgarradamente a complexidade de questões delicadas.
A crítica tem exigências mais severas,
N ota bibliográfica. Para facilitar o estudo da questão
a quem quiser aprofundá-la, indicamos aqui alguns traba
lhos .
fontes prim árias :

St u r m , De litterarum ludis recte aperiendis, Argentorati, 1538. Monumenta Paedagogica SOcietatis Jesu, Matriti,
1901.
Monumenta Germaniae Paedagogica, t. II, V, IX , X V I.
autores recentes :
F rancisco R odrigues, A formação intelectual do jesuíta,

Pôrto, 1917.
J. B. H erm an , La pédagogie des jésuites au X V I siècle, Louvain, 1914.
D uhr , Die Studienordnung der Gesellschaft Jesu, Freiburg, i.
B. 1896.
C orcoran, Renatae, Litterae saeculo a Chr. X V I in scholis
Societatis Jesu stabilitae, Dublin, 1927.
W. J. M cgucken , The jesuits and education, New-York, 1932.

13.

P aulsen , obt. cit., 1. cit.
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A ALMA DA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA

* Sinto todo o prazer e tôda a responsabilidade dêsse mo
mento feliz e solene. Na intimidade desta reunião das mais
distintas personagens patrícias, .neste ambiente colorido cpm
os reflexos auri-verdes das nossas bandeiras e perfumado com
a reminiscência das datas e feitos gloriosos da nossa história,
como que respiramos, na magia de uma doce ilusão, os ares
abençoados da terra natal, O coração abre-se, expansivo e
jovial, como num conchêgo de família. A Pátria, na uni
dade dos seus ideais, na generosidade e pureza dos seus afetos,
na intimidade de süa vida em cujo coração sentimos palpitar
o nosso, é uma grandiosa e providencial dilatação da fa
mília. E hoje aqui sentimos, transplantado em solo estranho
mas hospitaleiro, um pedacinho da Pátria. Parece-nos que,
vibrando em uníssono com os nossos entusiasmos, de longe,
de além-mar, evocada pelas nossas saudades, ela nos estende
os braços num apertado amplexo de amor materno. O pró
prio perfume de doce melancolia que se exala de tôdas as
manifestações patrióticas que não têm por dossel a abóbada
azulada dos nossos céus, êstes laivos de nostalgia-indizível,
esta infinita suavidade triste que todos experimentamos e
não sabemos exprimir, como que vêm dar a solenidade pre-*
* Conferência pronunciada em Roma, no Colégio Pio LatinoAmericano, a 4 de novembro de 1922, por ocasião das comemora
ções do centenário da Independência, diante do Cardeal Billot, do
Embaixador do Brasil, Embaixadores e Ministros da América Latina,
de vários Bispos, do Secretário da Sagrada Congregação dos Ne
gócios Eclesiástitos Extraordinários e do Rev. Pe. Geral da Compa
nhia de Jesus.
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sente mais uma feição eminentemente nossa — a nota bra
sileira da saudade.
E eu sinto convosco todos os prazeres, tôdas as conso
lações, tôda a poesia desta hora feliz. Mas sinto-lhe também
todo o pêso das responsabilidades . O dia comemorativo do
primeiro centenário da independência de um povo, se é uma
data gloriosa e festiva, é também uma hora grave e solene,
entre as mais graves e solenes de sua vida. Nestes momentos
a tribuna reclama de quem a ocupa não só a erudição fria
do historiador que, numa intuição segurà do passado, lhe evo
que, em visão de luz, ás glórias antigas; mas ainda a clari
vidência do sociólogo, a segurança profunda do filósofo, a
experiência do estadist^. que, com sua palavra autorizada,
aponte, nos caminhos do futuró* o roteiro da paz, da gran
deza, da felicidade nacional. Mas vós quisestes ouvir-me.
Mandastes-me falar. Fechei os olhos às dificuldades da emprêsa para obedecer às intimações da amizade à qual não é
lícito dizer: não. Obedecí e aqui ihe tendes, numa üsurpação
de que não tenho culpa, em lugar que não é meu.
Não virei ainda uma vez traçár-vos a história do feito
memorável que Introduziu ó Brasil no convívio internacional
dos povos livres. Já a conheceis. Prefiro, num olhar sintèticamente retrospectivo, dar um rápido balanço à nossa vida
social, salientar a característica específica do nosso espírito
coletivo para averiguar se, durante o volver dêste século de
vida independente, nós o soubemos conservar ilibado na sua
pureza, virgem de contaminações estranhas e nocivas. Dêste
balanço do passado se desprenderão, claras e espontâneas, as
lições para o porvir. Estai comigo.
A vida dos povos tem, como a vida dos indivíduos, as
suas fases e, em cada fase, as suas vicissitudes características.
Os primeiros anos de sua existência, como no homem a in
fância e a juventude, são a idade da formação e do desenvol
vimento. Leis e instituições, aspirações e entusiasmos deli
neiam-se muitas vêzes sem a firmeza, a solidariedade, a uni
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dade de ação da idade madura. A êsse período de agitação
formadora sucede uma era de tranqüilidade, de paz, de ati- vidade enérgica e benfazeja: é a virilidade dos povos que,
fortes na harmonia dos séus ideais, exercem no mundos a in
fluência ampla, profunda, eficaz de sua vida coletiva. Mas,
mortalia factà perilwnt. Como todas as instituiçõés huttianas, também as sociedades são sujeitas à lei universal da contingência e do finito. Como os homens, também elas enve
lhecem para eclipsar-se, não raro, nas sombras do passado,
deixando apenas como vestígio de sua existência uma página
muda e nem sempre gloriosa, nos fastos da história.
Na duração dêste ciclo evolutivo, enquanto os indivíduos
vêem a sua existência coarctada à éstreiteza de algumas de
zenas de anos, a vida das nações dilata-se na amplidão de
uma larga trajetória multissecular, cujos ramos ascendente e
descendente obedecem, na sua extensão e nas sinuosidades
do seu diagrama, a uma fórmula de que só a Providência
possui o impenetrável segrêdo.
'
Um século de vida livre e independente assinala apenas
o primeiro marco no longo .desenvolvimento vital de um
povo . Uma nação que não conta mais de 100 anos de auto
nomia soberana é uma nação jovem. E que outra coisa pe
dimos à juventude senão promessas e esperanças? Na pri
mavera dos prados e dos pomares só buscamos a verdura
fresca da folhagem, os matizes e os bálsamos das flores. A
utilidade dos frutos, abundantes e sazonados, será o mimo
que nos oferecerá o generoso outono, de que a primavera foi
penhor e esperança.
Pelos anos de sua existência, como tôdas as suas coirmãs, as nações americanas recém-vindas ao convívio dos
povos livres, o nosso Brasil está na pujança sadia e vigorosa
da sua juventude. Será então que no balanço de nossa ati
vidade nacional não tenhamos que registrar senão folhas e
flores com promessas esperançosas sim, mas simples pro
messas de frutos no porvir? Não, senhores, o Brasil, afir
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mou-o num dos momentos mais solenes das festas centenares
o Legado apostólico, o Brasil “ é um povo que atingiu a vi
rilidade sem passar pela infância” . Longe de mim, pois, o
desconhecer tão grosseiramente os resultados positivos, reais,
grandiosos do nosso poderoso esforço social. São precisamen
te êstes resultados magníficos nas conquistas da civilização
que, hoje, aqui, - nas estreitezas do tempo que me é conce
dido, em rápido escòrço, procurarei sintètiçamente bosque jar.
E nem assim ainda poderei abraçar, o meu assunto em toda
a amplitude de sua compreensão .
A civilização de um povo, na fôrça compreensiva é cristã
do têrmo, abrange, como bem sabeis, dois elementos: ma
terial um, outro espiritual.
A florescência da agricultura, do comércio e da indús
tria, a extensão, rapidez e comodidade dos meios de comuni
cação, o poderio militar concretizado no apercebimento de
numerosos exércitos e na eficiência de grandes armadas re
presentam apenas o primeiro e menos nobre elemento do
progresso civilizador. Acima dà exploração è elaboração da
matéria bruta, acima da fôrça mobilizada para a defesa do
direito, está o espírito de um povo que se revela na elevação
dos seus ideais, na delicadeza e generosidade dos seus sen
timentos, nos primores de sua fidalguia, na intensidade e
extensão de seu apostolado em prol da verdade e do bem,
no heroísmo de sua dedicação às grandes causas da huma
nidade .
Há, entre êstes dois elementos que se completam para
realizar o ideal da civilização perfeita, uma relação análoga
à que liga o espírito à matéria, a alma ao corpo, para cons
tituir a perfeição da natureza humana. Um gladiador com
a inteligência raquítica e enfezada, com os sentimentos mo
rais e religiosos atrofiados é, nas suas formas agigantadas,
na robustez dos seus músculos de aço, mais um animal áe
forma humana, do que homem. Sem elevação de espírito e
gentileza de afeto, o desenvolvimento exclusivo que exalta

______________•
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a. fôrça bruta é uma excrescência teratológica. Ao invés, nas
ruínas físicas de um organismo minado pela enfermidade
pode arder a chama do gênio e fulgir a auréola da santidade
lom a paz inefável de suas profundas consolações.
Deixai-me, pois, continuando a anologia, chamar, aos
lois elementos da prosperidadè coletiva, corpo e alma da ci/ilização. Não vos falarei da nossa civilização material.
3uero falar-vos da alma da nossa civilização. Não vos direi
lo imenso progresso exterior que realizamos em apenas um
éculo de existência livre. Nascidos à vida internacional,
juando os velhos povos do aiitigo continente, após lòngo e
aborioso ésfôrço milenário, haviam atingido os fastígios de
admirável expansão econômica, industrial e científica, em
:urto lapso de tempo, com a fôrça assimilativa dos organisnos novos, apropriamo-nos não só de todos os progressos efeuados mas, a breve trecho, entramos também a colaborar
ia realização de novos e proveitosos inventos. Estareis lemr
>rados, para citar um exemplo, que foi um brasileiro quem
primeiro, há. dois séculos, se elevou aos céus, na sua “ Passa'Ola’% mostrando aos vindouros a possibilidade prática da
ravegação do mais leve que o ar, e outro brasileiro quem,
10 alvorecer do nosso século, contornando a tôrre Eiffel .re
solveu. pràticamente o problema da dirigibilidade das aeroíaves e quase ao mesmo tempo, pela primeira vez, em verladeiro vôo, se elevava da terra num aparelho mais pesado
jue o ar.
Foi esta fôrça vital do crescimento e assimilação que elerou vertiginosamente o Brasil ao nível das suas irmãs mais
telhas do Antigo Continente.
,
Neste século de vida emancipada, decuplamos o número
le nossos habitantes, golpeamos o nosso imenso território
le admiráveis vias de comunicação, povoamos os nossos ma•es de esquadras pacíficas, engastamos na esmeralda de
íossas costas as gemas de cidades elegantes, populosas e
itivas, saneamos, num milagre de higiene, a nossa capital,
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onde as belezas naturais realçam as louçanias da arte. Desen
volvemos a agricultura e o comércio, a literatura e as artes, as
ciências e as indústrias. Nos grandes centros urbanos* ao
lado das fábricas e das usinas em que retinem as forjas do
progresso orquestrando as sinfonias da atividade industrial,
erguem-sé austeras e silenciosas as universidades, os grandes
estabelecimentos de ensino superior, onde respira e se ex
pande a vida mais nobre e mais humana das inteligências
que trabalham na conquista da verdade. De norte a sul é um
crescer de fôrça, uma exuberância de seiva, um ferver de to
das as energias criadoras que nutrem as raças predestinanadas,para as grandezas do porvir.
A outrem, porém, o escrever por miúdo estas páginas
gloriosas da nossa civilização; a outrem, o exaltar as gran
dezas dêste maravilhoso progresso.

O auditório, que tão benèvolamente me anima, com o
calor de sua simpatia, a roupeta que envergo e representa
para mim um programa de vida, estão a exigir que con
centre, a minha e a vossa atenção no aspecto espiritual,
na alma ,da civilização brasileira,
A alma da civilização de um povo, complexo quase indefinível de doutrinas, de sentimentos e dé tendências, corisubstancia-se quase sempre num pequeno núcleo de idéias,
lar'gas e compreensíveis, que lhe constituem o norte orien
tador da vida, o seu princípio de atividade coletiva, o que,
numa palavra, costumamos chamar espírito nacional. Ao
Observador atento revela-o para logo o estudo da evolução
histórica do País, a análise dos motivos inspirados dos seus
grandes movimentos sociais.
Ora, senhores, qual é-o espírito nacional do Brasil? Qual
é o ideal de que nasceu e em que se alimentou a sociedade
brasileira? Qual a síntese dos grandes princípios da nossa
civilização?
Não hesito um só instante em respondê-lo, é o ideal
cristão. “ O Brasil” , permiti, Ex.mo Sr. Embaixador, que cite
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éstas palavras que são vossas, e pronunciadas num dos momçntos mais solenes da vossa carreira diplomática, quando
ao Soberano Pontífice entregáveis as credenciais d® 1>° Em
baixador brasileiro junto à Santa Sé, “o Brasil reconhece na
fé católica um dos sinais característicos de sua nacioiiaiídaçle
e um dos principais fatores de sua grandeza” . Sim, o BrasU
nascei cristão, o Brasil conservou-se sempre fiel às grandéâ
tradições espirituais do cristianismo. É êste o brilhante miais
fúlgido no diadema de nossas glórias. Dizemo-lo com ufanigy
vihdicamo-lo com ardor.
Quando Colombo zarpou de Paios em demanda de noyòs
continentes; quando Cabral deixou as águas mansas do Tejo,
numa expedição que a Providência havia de guiar às terras
brasileiras, foi a idéia religiosa que os alentou no grandioso
cometimento. A confissão e comunhão dos dois afoitos nave
gadores bem revelam a profundidade dos seus sentimentos
cristãos. Na alvura do velame de suas caravelas salientava-se
em púrpura õ sinal augusto da nossa Redenção. Em nome ;■
de Cristo, afrontavam a fúria dos mares; para Cristo Seriam
as conquistas de suas gloriosas emprêsas. E assim foi., À
tomada de posse do torrão brasileiro em nome da antigâ
civilização foi o ato mais augustamente religioso do cris
tianismo. Com madeiras virgens lascadas das nossas flores
tas mandou o Capitão-mor erguer, como padrão, uma cruz
monumental e diante dela Fr . Henrique Coimbra, tendo o
firmamento por dossel, celebrou ante os aborígenes tomados
de maravilha e os heróis lusos devotamente prostrados o
sacrifício incruento dos nossos altares.
Terminado o rito divino, acenarami os portuguêses aos
naturais para que dobrassem o joelho ante a árvore da
nossa Redenção e a beijassem respeitosamente. Assim o
fizeram. “Acabada a pregação” , são palavras textuais de
Pero Vaz de Caminha, o célebre escrivão da armada de Ca
bral e primeiro historiador do Brasil, “acabada a pregação,
trazia Nicolau Coelho muitas cruzes de estanho com cruci
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fixos,... pela qual coisa se assentou o padre Frei Henrique
ao pé da cruz e aí a um e um lançava a sua, atada em fio,
ao pescoço, fazendo-lha primeiro beijar” .
Comovedora cerimônia em que o cristianismo tomava
posse dos habitantes e da terra recém-descoberta. Era agora
ufiister dar-lhe um nome, e Terra de Santa Cruz foi o seu
nome batismal. Antes que lho impusessem os homeiis, já o
havia Deus. escrito em letras de ouro no firmamento de
nossa Pátria. Da conjunção e oposição dos astros cuidavam
os antigos astrólogos poder conjeturar o futuro dos homens
e das instituições. Mas a astrologia pagã, nos seus horoscópios, não conhecia ainda êsses brilhantes de primeira gran
deza que rio estofo dê safira ricamente recamado dos nossos
céus engastara a Providência em forma de cruzeiro e desti
nara a ser indelèvelmente pelos séculos afora o nosso brasão
nobiliárquico, o estema gentilício de nossa grandeza espi
ritual.
O Brasil cristãmente descoberto e batizado entrou para
logo a desenvolver-se. Cumpria dar forma civil à sua for
mação e Criar uma cabeça para dirigir os movimentos do
grande corpo. Tomé de Sousa é nomeado governador geral
da Colônia. Salvador/chama-se a sua nau capitanea; Sal
vador será ainda o nome da primeira capital brasileira, pinturescamente reclinada nas encostas que molduram a baía de
Todos os Santos.
Não continuarei mais a folhear as páginas da nossa proto-história. Lembrar-vos-ei apenas que foi ainda o cristia
nismo quem pôs nos lábios do príncipe dos oradores luso-brasileiros as palavras mais vibrantes que ainda soaram em.prol
da liberdade oprimida pela fôrça; que foi ainda o cristia
nismo que nas emergências mais críticas de nossa vida po
lítica salvou, com a integridade do território, a unidade dos
nossos ideais religiosos e nacionais. Para conservar ilibada a
pureza de nossa fé, bateram-se os heróis que do Brasil expul
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saram a Nassau e a Villegagnon. Somos chegados a 1822.
Neste ano, no dizer do pbeta:
Um povo ergueu-se cantando
— mancebos e anciãos —
, e filhos da mesma terra
alegres .deram-se as mãos.
Foi belo ver êsse povo
Em suas glórias tão novo
Bradando cheio de fogo
Portugal! Somos irmãos!
(C asem iro de A breu , Minha Terra, nas pri

maveras, Porto, 1894, pág. 13.)
O brado de liberdade que nos fêz irmãos de povos livres
introduziu-nos em uma nova fase de vida. Somos nação au
tônoma, independente. É a primeira comemoração secular
desta data auspiciosa que hoje aqni solenizamos. Ora, se
nhores, que fizemos nestes 100 anos da tradição cristã que
nos legaram três séculos de preformaçãp nacional? Mâlbaratamos por desventura o inestimável patrimônio do nosso
pássado ou conservamo-lo sem dilapidações criminosas? A
vitalidade dos organismos robustos manifèsta-se pela fôrça
de assimilar os elementos sadios do meio que o cêrca e re
pelir, ou eliminá-los. a tempo, os princípios es.tranhos, as to
xinas perigosas que lhe ameaçam a integridade dos tecidos
vitais.
Foi, senhores, o que fizemos.
O século X i x recebeu a damnosa hcereditás que lhe
egou a filosofia sectaria, superficial e presumida, do enCir
clopedismo. O riso escarninho de V oltaire passou de moda
mas o veneno da incredulidade por êle largamentè inoculado
numa geração leviana continuou a intoxicar as almas. A esta
Dbra nefasta de descristianização dos povos iniciada no
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século X V III prestou o seu concurso eficaz a filosofia extra
viada no século X IX . Quase tôdàs as sínteses filosóficas
desta época; oscilando entre o materialismo ateu e o racionalismo deísta, combinaram, na solidariedade de uma vasta
conjuração antideísta, contra os princípios sobrenaturais
promulgados no Evangelho e em cujo ambiente se haviam
embalado as nações modernas, formado, crescido e progre
dido o mais grandioso movimento civilizador na história da
humanidade.
Contra esta atmosfera saturada de elementos deletérios
e que da Europa soprava violentamente as suas rajadas para
além-oceano, o nosso Brasil reagiu com a fôrça, a energia, a
independência dos organismos fortes. Da nova cultura assi
milou os elementos vitais de progresso, rejeitou os germes
de degenerescência e de morte.
“ A inteligência brasileira” , escrevia ainda há poucos
meses uma das fúlgidas esperanças da moderna geração, “ a
inteligência brasileira é essencialmente infensa a qualquer
sistematização materialista” . (J ackson de F igueiredo , Pascal
e a inquietação moderna, prefácio, pág. 13.) As vulgarizações
baratas do materialismo fácil não tentaram nunca as nossas
inteligências de esçol; foram esporadicamente mister de esçrivinhadores à cata da popularidade efêmera com que o es
cândalo e o paradoxo assalariam os libelistas de ocasião.
Folheai os anais das ciências jurídicas do nosso País, que
não receia o confronto com os mais cultos do velho mundo.
Da planície, donde não logram elevar-se as mediocridades, ve
reis emergir como cimos venerandos, banhados pelos raios da
glória, os vultos de N abuco de A raújo , T eixeira de F reitas ,
L afayette R odrigues, L im a D r u m m o n d e Rui B arbosa .
Todos espiritualistas elevados.
Consultai a história do nosso pensamento filosófico,
desde S oriano de S ousa , que aliou as benemerências de es
tadista às glórias de pensador, até o Visconde de Sabóia, que,
depois de ser “ o primeiro cirurgião do seu tempo” , no juízo

• '.í

A CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA — 491

autorizado de A luísio de Castro, foi um dos nossos ipéstrés!
no pensamento especulativo; desde G onçalves MAcÁiidtes;.
que sabia, a intervalos, depor a lira do poeta para empunhar
a pena do filósofo, até F arias B rito, uma das mais poderosas
organizações filosóficas da América La,tina. Em tôdas estas
manifestações nacionais do pensamento nas suas formas su
periores, ouvireis ressoar quase sempre o acento cristão, sem
pre a nota caracteristicamente batida dos elementos ideais
do espiritualismo.
Prevejo que me objetareis outros nomes de escritores
que exerceram *larga influência no desenvolvimento intelec
tual das últimas gerações e que entre nós se fizeram eco do
positivismo ou de um evolucionismo de mau çunho. Assim
é, senhores. São as sombras, são os claro-escuros inevitáveis
em todos os quadros; feitura de mãos humanas. Mas observai.
É tão poderosa, tão enraizada, quase direi tão inata, na nossá
índole, a tendência sadia para as afirmações nobres e supe
riores do espírito, que acabou por triunfar ainda naqueles
que uma formação menos acurada e um entusiasmo irrefletido por idéias novas desviaram, por mòmentds; da senda
segura das tradições nacionais. Atavismo bendito! Heredita
riedade benfazeja!
O mais ruidoso èsfôrço tentado até hoje no Brasil para
enxertar no solo pátrio o exotismo de doutrinas filosóficas
estéreis e esterilizadoras das energias espirituais foi empreen
dido pela escola do Recife, na qual se filiaram os nomes de
G üm ercindo B essa , T obias B arreto e S ílvio R o m er o .
G um ercindo B essa acabou por confessar que “a caracte
rística de nossa inteligência hors ligne”, são palavras suas,
“ é não achar na ciência respostas a tôdas as suas questões,
ou não se contentar com as respostas que a ciência formula” .
(J. de F igueiredo , ob. cit., pág. 16.)

É a proclamação implícita da necessidade da fé sobre
natural para preencher as lacunas da razão.
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T obias B arreto foi uma alma vulcânica. Espírito arre
batado e impressionável, o contato imediato com a cultura
racíonalista alemã desviou-lhe a inteligência e abalou-lhe as
crenças da infância. Dogmas católicos não estudados nem
compreendidos, doutrinas profundas superficialmente confun
didas com superstições quase inevitáveis que germinam na
alma popular como parasitas no tronco anoso da fé, tudo
lhe pareceu, nos estos dç uma juv.entude seduzida, velharia
imprestável que importava destruir, ervicqlha daninha que
cumpria desenraizar do solo pátrio. Daí o embate do fogoso
sergipano com a torrente caudalosa das tradições nacionais
que por fim triunfaram. Com a madureza dos anos, ama-,
durecèu-lhe também a reflexão. Nos seus últimos tempos,
diz-nos G u m e r cin d o B raga , “ já começava a duvidar de suas
dúvidas e a pôr-se um pouco mais sério diante do pensa
mento da morte que há de ser sempre o musageta dos filó
sofos.” (Jackson de F igueiredo , ob. cit., pág. 14.) Mais tarde,
na última hora, nesse momento em que se desanuviam as
paixões do tempo e a verdade se banha de novos clarões nos
arrebóis da eternidade, T obias achou de novo sua alma brasileiramente cristã para entregá-la a Deus purificada pelo
arrependimento e regenerada pela graça dos sacramentos.
De todos os atos de sua vida, o mais belo foi incontestàvelmente o último e êste retratou e destruiu moralmente todo
o seu passado intelectual anticristão.

Observação análoga poderia repetir-vos a respeito de
S ílvio R o m e r o . O autor da História da Literatura Brasileira,
se não teve, como o seu colega e comprovinciano T obias, a

dita de receber de fato, na hora derradeira, o sacramento da
reconciliação cristã, recebeu-o ao menos em desejo expressa
mente manifestado de ver um sacerdote católico à sua- cabe
ceira para encaminhá-lo às regiões divinas da glória que a
esperança cristã abre assim à inocência dos puros como ao
* arrependimento dos transviados. Assim que, senhores, ainda
uma vez os nossos melhores talentos, cedo ou tarde, vêm ates-
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tar a profundidade do espírito cristão com que foi plasmada
a civilização brasileira.
O movimento positivista, criado por êstes representantes
efêmeros do pensamento heterodoxo, vai-se, pouco a pouco,
extinguindo num movimento uniformemente retardado pelas
forças de resistência do organismo nacional que acabarão por
paralisá-lo de todo. Planta estranha, não encontrou seiva
vital no húmus do solo pátrio; estiolou-se, enfezada e ra
quítica, sem florescer nem frutificar para o m al.
F arias de B rito, em cujo peito palpitava um coração
profundamente brasileiro, guiado, quase direi, por um ins
tinto étnico, reagiu enèrgicamente em nome da realidade in
destrutível do espírito contra as inovações positivistas e kantistas. E a nova geração de pensadores, que em nossos dias
assoma nos horizontes da filosofia pátria, gloria-se vitoriosa
mente da herança dos nossos antepassados, robustecendo o
vínculo, que por momentos se tentou debalde partir, das glo
riosas tradições cristãs. Jackson de F igueiredo , P erilo
G om es , N estor V ítor, A ndrade M urici , T asso da S ilveíra ,
R onald de Carvalho e R enato A lm eida , uns francamente

católicos, outros, pelo menos, desassombradamente espiritua
listas, são para nós seguro penhor de que o Brasil de amanhã
não desmentirá as glórias do Brasil passado, são a afirma
ção mais autêntica de que >a alma de nossa vida intelectual
e moral não é a matéria mas o espírito, não é o paganismo
renascente mas o cristianismo eternamente novo na juven
tude perene de sua imortalidade.
A esta poderosa influência do espiritualismo ^nacional
atribuo sem hesitar o caráter elevado de nossa diplomacia
em tôdas as suas relações internacionais. O mercantilismo
baixo, grande perigo das democracias novas, não ensombrou
o nosso progresso nos esplendores de sua ascensão vertigi
nosa. Conservamos intatas as glórias da genialidade latina.
Entre nós o direito prevaleceu sempre sôbre a fôrça, ò ca
valheirismo generoso sôbre o comercialismo interesseiro.
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Nossa bandeira, nunca se curvou vencida ante a humilhação
de üma derrota, mas também não còbriu nunca com as suas
dobras gloriosas a injustiça de uma opressão ou as ambi
ções de uma guerra de conquista. Pela arbitragem do Direito
resolvemos tôdas as pendências na delimitação das frontei
ras nacionais. As páginas de nossa diplomacia não conhecem
a vergonha dêstes subterfúgios que não ousam comparecer
de viseira erguida ante os tribunais da consciência e da mo
ral. Mpstrando-me um dia os arquivos diplomáticos do Itamarati, dizia-me um dos nossos Ministros das Relações Exte
riores: “Tudo isto podería vir à luz da publicidade sem que
o Brasil sofresse a mínima quebra na sua honra, o mínimo
desdouro no brilho de suas glórias.”
Consciente ou inconscientemente, o. sentimento cristão
foi o anjo tutelar da nossa probidade diplomática.
Dêsse espírito profundamente nacional cumpria, neste
ano do centenário, dar ao mundo civilizado um testemunho
coletivo, público, solene, imorredouro. Já no ano passado, na
antiga metrópole da colônia, se elevava uma estátua ao Re
dentor, inaugurada na presença das autoridades eclesiásticas,
civis e militares. Dizia então o Governador do Estado, que
com sua palavra autorizada dava ao acontecimento uma con
sagração quase oficiai: “Não medirei esforços, como cristão
fervoroso e como Governador dêste Estado, no sentido de ser
dada a máxima solenidade à inauguração da estátua do Pro
tetor da Humanidade, que ao nosso País tem, à roda de
quatro séculos, cumulado em larga munificêneia com as suas
infinitas graças e a sua perene proteção.” A Bahia ainda
uma vez afirmava que era e queria ser a cidade do Salvador.
O movimento assim iniciado na periferia do grande or
ganismo pátrio devia, necessà riamente, refluir-lhe ao peito
onde palpita o coração robusto. O brado cristão em tanta
energia vibrado na velha capital devia ecoar poderosamente
na moderna e elegante metrópole que, reclinada na alfombra
de seus montes, senhorilmente se debruça no cristal terso
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da gentil Guanabara. Êste ano, como sabeis, no mais alcantilado dos seus píncaros, sentinela vigilante da cidade, sôbire
êsse gigante de pedra cantado por G onçalves D ias , a pie
dade brasileira elevará um grandioso monumento a CristoSalvador. Dos cimos do Corcovado, a imagem divina, aprur
mando-se em tôda a altura do seu majestoso perfil, num
gesto de bênção, de proteção e de amor dirá às gerações porvindouras, numa, lição eternamente memorável, que o Brasil,
nascido cristão, descoberto e formado no seio do cristianismo*
é e será sempre incondicionalmente fiel aos juramèritos do
seu batismo, aos amores de sua infância, aos entusiasmos reflètidos e generosos de sua juventude.
Senhores, é tempo de concluir. E que fecho melhqr po
demos dar a estas breves considerações senão tirar dós exem
plos da história as lições para o porvir? A alma de um povo
é tradição-no passado e no futuro é vocação. O Brasil, como
qualquer nação pujante e vigorosa, tem um papel que de
sempenhar, uma missão que cumprir, no consórcio dos povos
civilizados. Esta missão, no-la traça luminosamente a nossa
história. As circunstâncias dolorosas da hora presente acen
tuam-lhe a importância, deprimindo-lhe o caráter com uma
nitidez'de deveres admirável.
Apôs dois séculos de triste e deplorável experiência, as
doutrinas venéficas, incautamente defendidas pelos mestres
do pensamento anticristão, deram, no ca'mpo social e psico
lógico, na vida dós povos e dos indivíduos, todos os seus
frutos de degradação, de dissolução e de morte. O direito
vacila nas suas bases eternas, combatido não menos pelas
teorias da fôrça bruta do que pelos interêsses mesquinhos do
momento que passa. O horizonte das relações internacionais,
banida a mútua confiança na fidelidade dos povos, a cons
ciência dos seus deveres, toldava-se de nuvens eletriz-adas,
mensageiras de horríveis tempestades. As classes sociais, em
cujas inteligências se obscureceu a noção de justiça, em
cujos corações se paralisaram os impulsos generosos do amor
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cristão, atiram-se, umas contra as outras, nos entrechoques
sanguinosos de uma luta de extermínio fomentada por ódios
fratricidas. As nações agitam-se convulsas nos extertores de
uma crise que diriamos mortal se no seio da família hu
mana Cristo não houvera fundado uma sociedade divina
mente indefectível, farol inextinguível de luz para as inteli
gências, foco radiante de amor para os corações, fonte pe
rene de regeneração para a vida.
No sacrário íntimo da vida individual nãô foram menos
ruinosos os estragos nem menos profundas as dévastáções.
No momento de entusiasmo cego pelos resultados incontes
táveis da ciência experimental, o homem moderno deixou-se
embalar pela esperança falaz de que a religião caducara e
a ciência tomaria o cetro dá rainha destronizada, no govêrno
moral da humanidade.
Ilusãô funesta com que T a in e , B erthelot e R e n a n des
vairaram duas gerações. A ciência positiva, que sabe medir,
pesar e contar, que sabe analisar organismos e utilizar as
forças naturais, que sabe observar fenômenos e deduzir fór
mulas, não tem uma palavra que dizer ao homem sôbre a
norma superior que deve regular a sua atividade moral. A
ciência conhece fatos, não inquire devères.
Divorciado assim de Deus, afastado da sua posição na
tural de equilíbrio estável, o homem sentiu o desassossêgo, a
inquietação doentia", a instabilidade dos corpos deslocados do
seu centro de gravidade. O cepticismo invadiu-lhe a inteli
gência, devorando-a com as torturas indizíveis da dúvida. O
coração caiu abatido do esforço baldado e impotente de re
solver com o infinito o problema da felicidade que só com
porta a solução do infinito na verdade, na beleza e no bem.
Era uma situação violenta, contrária a tôdas as exigên
cias, a todos os instintos, a tôdas as aspirações da nossa na
tureza. E o violento não é duradouro. Era infalível a reação
e a reação veio. Morríamos asfixiados na atmosfera abafadiça da matéria e do tempo e eis que se nos rasga uma aberta
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para o ideal eterno aceso por Cristo no horizonte das nossas
esperanças, E nós hoje temos a ventura de presenciar êste
movimento de retorno aos grandes e salutares e regeneradores princípios do espiritualismo cristão. Em nossos dias já
ninguém fala em substituir a Teologia pela Química, o ora
tório pelo laboratório,
Um sôpro sobrenatural do Espírito divino invisível, mas
enérgico é suave a um tempo, com todos os movimentos do
alto, impele a presente geração para o pôrto de salvamento.
A volta ao cristianismo, a réconciliação com a Igreja Cató
lica dçs espíritos de escol é hoje um fato registrado indisK
tintamente por todos os observadores que acompanham com
àtençãó e interêsse o movimento moderno das idéias religio
sas. Ainda não há muitos anos um sectário francês de velha
estampa exclamava lügubremente: “nous rtavons plus avec
nõus ni la science ni la jeuTiesse” . A ciência, senhores, é o
ésçol do gênero humano em busca-da verdade. A juventude
encerra eih seus tesouros de energia e de vida as esperanças
e as realidades'do futuro.
Já por vós mesmos tirastes a última conseqüência a que
vou mirando e que será a chave do meu humilde discurso.
Para esta regeneração espiritual das sociedades e dos in
divíduos, tão auspiciosamente iniciada, o Brasil deve trazer a
contribuição preciosa do séu valioso patrimônio hereditário.
Pela fôrça compacta e homogênea da nossa unidade religiosa,
pelo número de nossa população, somos hoje a terceira nação
católica do mundo, fadados pela nossa singular capacidade
de crescimento a ser amanhã talvez a primeira. À primazia
do número importa corresponder outrossim a primazia da
ação e da influência radiante do apostolado. Gloriosos os
destinos que se rasgam à perspectiva de nossas esperanças.
E havemos de realizá-los. Nas nossas veias borbulha gene
roso o sangue da raça latina, aguerrido pelo calor dos trópi
cos . Nas riquezas psicológicas da nossa alma brasileira espaIha-se a opulência, exuberante das nossos florestas, a clareza
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diáfana dos nossos céus, o calor fecundante do nosso sol, a
generosidade comunicativa e dadivosa da nossa terra.
Com a riqueza dêste capital que nos deu a natureza e
que o passado providencial da nossa história tão largamente
fecundou, entremos nas lutas do pensamento e da vida em
prol do rejuvenescimento cristão da humanidade que sofre
porque esqueceu o Evangelho. A serviço dêste divino ideal
ponhamos todo o ardor-, tôda.a generosidade, todo o viço exu
berante, todos os entysiasmos da nossa juventude.
E, quando volvido um século, os netos dos filhos dos que
hoje vivem novamente congregados para celebrarem o se
gundo centenário da independência do Brasil, grande è forte
na plenitude da sua virilidade, volverem, como nós hoje, um
olhar para o passado, oxalá possam ufanar-se de nós, cómo
nós nos ufanamos dos nossos maiores. Oxalá a obra espiri
tual da nossa geração, na qual a cada um de nós cabe umâ
parcela de responsabilidade, avulte aos seus olhos maravi
lhados como uma herança de honra e de virtude, como um
monumento de glória avita, como um estímulo de atividade
para o bem.
Nesse dia longínquo às nossas cinzas que hão de estre
mecer sob a lousa do sepulcro num esforço de ressurreição,
já não será dado compaginar-se em corpo vivo para saudar
com um sorriso de legítima complacência as conquistas
cristãs da nossa pátria. Mas os que depois da nós vierem e
se gloriarem do nome de brasileiros hão de, ainda uma vez,
afirmar que o Brasil se conservou fiel à tradição dos seus
amores juvenis e que o ideal cristão na nossa estremecida
pátria foi sempre luz para as inteligências, fôrça para a von
tade, estímulo para a ação, unidade, coesão e energia para a
vida, fonte inexaurível de progresso, de grandeza e de glória.

ANCHIETA

* No berço das nacionalidades costuma a Providência
suscitar a grandeza de um vulto que emerge na confusão
imprecisa e tumultuária do ambiente, com a nitidez bem
vincada de um relêvo singular. Nessas épocas difíceis de
tudo o que começa, quando se lançam os primeiros funda
mentos de uma grandiosa estrutura política e se caldeiam
os elementos informes de que sairá a unidade homogênea d a '
alma de um povo, esta personalidade privilegiada encarna
em si as mais puras aspirações da pátria que nasce, e con
tribui, com a energia heróica do seu esforço, para transfor
má-las numa realidade duradoura. ’ É um homem de inteli
gência e de. coração; aberto às atrações infinitas do ideal e
dócil às exigências imperiosas das coisâs concretas; que vive
todo para o presente sem nunca esquecer a grandeza das
perspectivas que comportam as esperanças do futuro , É cen
tro de coordenação em tôrno do quál cristalizam os elemen
tos vivos e assimiláveis, dispersos na massa amorfa, e centro
de irradiação do qual partem, em ondulações crescentes, vi
brações contínuas de calor e de luz; é um fundador e um
organizador: um princípio de ordem e uma fonte de entu
siasmo; suscita e orienta energias; e, com o volver dos séculos,
transfigura-se no símbolo de uma nacionalidade, na síntese
de suas tradições, alvo da grátidão e do amor dos seus filhos:
numa palavra, o pai imórtal de um grande povo.
Remontai à origem cristã das grandes pátrias modernas
e em quase tôdas elas encontrareis, não raro-, aureolado com*
* Conferênda realizada no Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, em 19 de março de 1934. V., sobre Anchieta, tomo II,
“Vultos eminentes”, pág. 191.
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o nimbo da santidade, o herói providencial que lhes presidiu
à gênese e lhes orientou o primeiro desenvolvimento. É S ão
B onifácio na Alemanha, C lóvis na França, S ao P atrício
na Escandinávia, SÃo Cirilo e S ão M etódio nos países eslavos.
Evocar qualquer destas memórias abençoadas é sintetizar,
na grandeza de úm nome, as tradições mais queridas, as
reminiscências mais indeléveis, os valores culturais impereciveis de um povo, tôda esta poesia da infância, todo êste
encanto da juventude que se não pode mais esquecer atra
vés das responsabilidades graves da idade madura.
Se na história do Brasil quisêramos procurar um nome,
em que melhor se reunissem estas virtudes de anjo tutelar da
' nossa pátria, quer parecer-me que nenhum outro resumiría
em si, como o de A n ch ieta , tanta riqueza de títulos e ta
manha unanimidade de sufrágios autorizados. Revolvei as
primeiras páginas da nossa história e, em tôdas as manifes
tações de uma civilização que desponta ou de uma naciona-v
lidade que se organiza, se vos há de deparar, àtiva e impulsora, a sua presehça, que parece multiplicar-se prodigipsamente. Na fundação dos nossos dois maiores núcleos ur
banos, Rio de Janeiro e São Paulo, na defesa da unidade
territorial contra invasores estrangeiros, na celebração dos
primeiros tratados de paz, esboços infojmes do nosso direito
internacional, na fundação da primeira escola de Piratininga e ná história das primeiras tentativas da nossa pedago
gia, na organização das mais antigas instituições de bene
ficência e de caridade — Santa Casa de Misericórdia do Rio
de Janeiro .— encontrareis a intervenção eficaz de A n ch ieta ,
sempre como ator importante, não raro como protagonista
inconfundível.
A história da literatura brasileira abre-se
com o seu nome e quase todos os gêneros literários podem
saudar nêle o seu iniciador. Há 50 anos S ílvio R omero ,
seguido pouco depois por M elo M orais F ilh o , ainda precisa
protestar contra a exclusão do seu nome “pela crítica mes
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quinha que tem presidido à organização de nossas crônicas
literárias.” 1
Hoje, semelhante protesto fôra supérfluo: A n c h ie t a con
quistou pacificamente, pela virtude de seus merecimentos in
contestáveis, o lugar que lhe é devido. E êste lugar é o
de um primado honroso. Na história, quer escrevendo a
biografia dos seus companheiros de luta, quer informandonos sôbrê os homens e as coisas das ter.ras recém-desco bertas,
em cartas de uma simplicidade encantadora, A n c h i e t a não
é inferior a nenhum dos nossos primeiros historiadores, P ero
V a z , P ero L o p e s , F e r n ã o C a h d i m ; “até o seu tempo,” diz
A f r â n i o P e ix o t o , “ nenhum excedeu, descrevendo o Brasil e
os brasis, a A n c h i e t a ” . 2 A poesia nacional inaugura-se aqui
com as suas composições de uma inspiração ingênua pára
o povo, ali com o poema latino nos gostos clássicos do Renas
cimento . Os autos e mistérios são os primeiros trabalhos do
nosso teatro. Os sermões, até não há muitos anos inéditos,
agora começam a vir à luz da publicidade, representando os
primeiros ensaios da eloquência sagrada no Brasil, enquanto
na literatura didática a sua gramática tupi e o seu catecismo
se nos oferece também com o encanto de novidade das pri■mícias.
Já em 1882, M e l o M o r ais F il h o saudava em A n c h i e t a o
criador da poesia e da literatura nacionais. 3 Volveu mais de
meio século; progrediram admiravelmente os estudos anchietanos; muitos inéditos vieram; à luz e hoje A f r â n io
P e ix o t o , um dos ançhietólogos contemporâneos mais bene
méritos, confirma o antigo juízo com a autoridade do seu
veredictum: “O Missionário, o Apóstolo, o Santo J osé de
A n c h i e t a tem outras coroas gloriosas no mundo, de Mestre,
1. S ilvio R omero, História ãa Literatura Brasileira, Rio, 1902,
2.a ed., t. I,. pág. 118.
,
2.

Cartas do Pe. José de Anchieta, pág. 23.

3. M elo Morais F ilmo , Parnaso Brasileiro, Rio, 1885, I, notas,
págs. 3-10.
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de Lingüista, de Historiador, de Iniciador da Literatura
Brasileira.” 4
Pelo que escreveu e mais pelo que fêz, merece A n c h ieta ,
na história e na vida do nosso povo, êste lugar de primazia
singular que há pouco lhe atribuímos. Os fatos que o jus
tificam e acima lembrados com a brevidade dos índices são
de todos conhecidos e foram ainda de recente, tão por menor,
evocados e estudados nesta série de Conferências oportunairqente iniciada e brilhanteménte realizada pelo Instituto
Histórico e Geográfico do'Brasil*. Hoje quisera entrar convosco no interior, na almá de A n c h ie t a , auscultar-lhe as vi
brações íntimas, sondar as fontes misteriosas de tanta ati
vidade, de tanta abnegação, de tanto heroísmo. Os fatos,
invocá-los-ei, hão tanto para acentuar-lhes o valor objetivo
ou o alcance social, quanto como expressão de um estado
d’alma, como frutos concretos de uma atitude espiritual em
face da vida. E assim dèlimitando o meu assunto, nãò creio
exorbitar das fronteiras traçadas pela natureza e pelo lugar
desta tribuna. Cingir a história à enumeração árida de acon
tecimentos e à apuração de datas fôra reduzi-la à pobreza
estéril de um esqueleto, eliminando nela o que há de especi
ficamente humano e lhe assegura o interêsse, a utilidade e
á vida. Na história da humanidade, como na de cada homem,
há uma seqüência externa de fatos que se sucedem e umaalma interior que os inspira, organiza, aviventa e explica.
E o que se vê não nos interessa profundamente senão
como manifestação sensível do que se não pode ver, como na
materialidade de um livro impresso as palavras não valem
senão como veículo da expressão de um a alma, que assim
entra coin a nossa em comunhão viva de idéias e de senti
mentos, de impressões e de emoções. É magnífico o quadro
exterior da vida de A n ch ieta , o muito que instituiu, organi
zou, desenvolveu; é mais bela a riqueza de sua alma nobre
4.

Cartas de Joseph de Anchieta, Introd., pág. 26.
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e elevada, fonte inexaurível de energia e dedicações que ex
plicam e valorizam os prodígios de sua atividade benfazeja.
Ò valor de uma alma humana resulta definitivamente
do conjunto de seus dons naturais e do esforço em cultiválos. Um patrimônio de qualidades ingêry tas que nos é gra
tuitamente transmitido com a vida e um trabalho pessoal
para conservá-las e desenvolvê-las, éis o que fixa em cada
homem a medida de sua grandeza pessoal.
Em A n c h i e t a as dádivas dá natureza foram extraordi
nariamente generosas e a solicitude em cultivá-las de uma
constância e fidelidade admiráveis. O corpo foi franzino,
a alma heróica. Num organismo enfermiço fulgiu uma inteligjência privilegiada, dominou uma vontade de ferro e
palpitou um coração aberto à fineza dos sentimentos mais
delicados. Não é raro em grandes homerts êste contraste
doloroso entre a liberdade do espírito e as resistências da
matéria.
Antes de tudo uma inteligência de escol. Em Coimbra,
diz-nos S i m ã ó de V a s c o n c e l o s , bem depressa alcançou
A n c h ie t a
álugar conhecido entre os mais sinalados enge
nhos.” 5, A frase aqui não a inspira a tendência espontânea
do panegirista que exalta sempre o seu herói: é a expressão
de uma realidade confirmada pelos fatos.
Aos 16 anos,
em 1550, o jovem José deixava Tenerife, sua pátria, em
demanda do maior centro de estudos em Portugal. No ano
seguinte entrava na Companhia de Jesus, que em Coimbra já
havia fundado um colégio.
Nestes primeiros tempos —
estava então a filha de L o io l a , no 10.° ano de sua existência
— não havia ainda casas especiais exclusivamente .desti
nadas à formação dos candidatos à Ordem. Data do generalado de S ã o F r a n c is c o de B o r j a (1566-1572) a fundação
do primeiro Noviciado em Roma. Antes desta época, os no
viços, repartidos pelas diferentes casas ou colégios, eram con
5. Simão de V asconcelos, Vida do Venerável Padre Joseph ds
Anchieta, Lisboa, 1672, pág. 2.
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fiados à direção de um padre mais experimentado que os ini
ciava no espírito e nas virtudes próprias da nova Instituição
religiosa. A n c h i e t a , noviço, continuou, pois, em Coimbra,
sèm interromper os estudos, até meados dè 1553, quando par
tiu para o Brasil em demanda de melhores climas para uma
saúde já abalada . Três anos ao todo freqüentoú o nosso
jóvem estudante as aulas da mais celébré universidade portu
guesa; consagrou-se ao aperfeiçoamento das humanidades e ao
curso da filosofia. Eni tão curto prazo, o progresso foi realmen
te extraordinário. Aos 19 anos, ao chegar a Piratininga, o
jovem jesuíta era üm humanista consumado, que assimilou a
cultura clássica do Lácio e lhe manejava a língua com facilida
de e elegância, escrevendo ou cantando, com a pena ou com ò
plectro. Confiam-lhe imediatamente as aulas de gramática,
frequentadas pelo próprio superior da casa, Pe. Manuel. de
Paiva. Já era alguma coisa; mais ainda, encarregarm-no das
Cartas quadrimestres, qüe se enviam periòdicamente a Roma,
redigidas por A n c h i e t a num latim corrente a uma e casti
gado. Ao mesmo tempo, aplica-se ao estudo da língua dos
índios e em menos de um ano já a havia assimilado com
tal perfeição que lhe podia redigir a gramática. “ Quanto
à lingua” , escrevia êlé para Coimbra em 1554. “eu estou
adiantado ainda quê é muito pouco para o qüe soubera se^
me não ocupara em ler gramática; todavia tenho coligido
tôda a maneira dela por arte e para mirn tenho en
tendido quase todo o seu modo” . d Quem tem presentes as
dificuldades das línguas indígenas sublinhadas máis tarde por
V ie ir a em célebre sermão, quem reflete na agilidade inte
lectual necessária para apanhar a indole de um idioma sem
documentos escritos, mal pronunciado por primitivos incul
tos, não poderá deixar de admirar o talento e a formação
dêste jovem que aos 20 anos nos dá a primeira gramática
tupi, por onde, já em 156Q, no Colégio da Bahia, estudavam
a língua da terra os missionários seus irmãos.6
6.

Cartas de J. de Anchieta, págs. 63-64.
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Alguns anos mais tarde A nchieta e N óbrega vão nego
ciar o tratado de Iperoig. Lá nos lazeres forçados de refém,
A n ch ieta , sem outros recursos que o da sua memória pro
digiosa em prontidão e tenacidade, escreveu em latim o seu
poema da Virgem, mais de 4.000 versos, no metro ovidiano das
Metamorfoses. Os seus hexâmetros e pentâmetros são fluen
tes e espontâneos como os do; mestre da elegia clássica, mas,
ao-lado das de O vídio , aparecem também, em imagens e herhistíqiiios, as reminiscências de T íbu lo e H or^ cio , e sobretudo
de V irgílio . Estamos ainda à espera da paciência de algum
erudito que nos dê uma edição, senão critica pelo menos
limpa, de um poema que é o primeiro monumento do huma
nismo ha América, e, mais que nenhum outro, nasceu es
pontâneo das profundezas de uma grande alma numa das
provações mais angustiosas e heróicas de sua vida., O poema
de A nch ieta admira-se como obra de artista e venera-se como
relíquia de santo.
As agitações da vida missionária e as condições de um
meio pobre e sem tradições literárias não permitiram à in
teligência de José continuar o seu cultivo no remanso de
uma biblioteca ou ná rêgularidade de uma cátedra univer
sitária. Afora os estudos de Coimbra, nunca mais A nchieta
se sentou nos bancos escolares; a preparação teológica para
o sacerdócio* fê-la, não comò discípulo que ouve um mestre,
mas como autodidata que, ná leitura e na reflexão pessoal,
desenvolve os germes da própria cultura. Mas o amor dos
livros, nunca o perdeu. 7 *‘Pór si e sem mestrè” , observa
Sim ã o de V asconcelos, “ teve uso e lição das obras de muitos
autores” . E não seria difícil, nas cartas e sobretudo nos
.sermões, rastrear os vestígios destas leituras posteriores.
Mas a oratória de A nchieta vale mais como expressão de
alma do que como documento de erudição. Mais tarde com
V ieira subirá aos púlpitos do Brasil a eloqüência clássica dos
grandes mestres. V ieira é de um estilo rico, variado, impe
7.

Simão de V asconcelos, ob. cit., pág. 136.
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cável; a língua portuguêsa já enriquecida nò seu vocabulá
rio e cultivada nos segredos de sua sintaxe, êle a domina
com incomparável maestria. A sua erudição profana e sa•grada ainda hoje nos assombra; nenhum dos recursôs da
exegese, aperfeiçoada com os trabalhos de C ornélio e L apiob ,
lhe é desconhecido; com êles se arroja à acrobacia das inter
pretações mais aventuradas, nas sutilezas de sua dialética
chega por vêzes a raiar pelo preciosismo. V ieira é o gênio
da eloquência servido pela arte mais consumada. Nem a
índole nem os auditórios de A nch ix ta comportavam estas
peças oratórias de grande estilo. O seu gênero predileto é a
homília patrística: a explicação chã do Evangélho com as
aplicações práticas e morais que reclamavam as necessida
des religiosas dos ouvintes.
Modêlo dêste pregar singelo é a sua pràticà sôbre a
conversão de SÃo P a ulo pregada em Piratininga em 1568.
A luta interior entre Paulo que persegue a Jesus é Jesus que
mjsericordiosamente vence a Paulo constitui a primeira parte;
na segunda êste antagonismo profundo entre a voz da cons
ciência, eco dos direitos de Deus, e. a rebeldia das paixões
transporta-se para a vida cotidiana de todos os cristãos e
oferece ao pregador o ensejo de aplicações vivas e concretas.
Ouçam-sè'êstes períodos, em qup revê um transunto fiel dos
males morais dêsses tempos primitivos : “Dou-te um desen
gano, irmão, sabe que tôdas as vêzes que pecas, persegues a
Cristo e pisas o seu precioso, sangue, que por ti derramou;
tôdas as vêzes que injurias e queres mal a teu próximo, in
jurias e queres mal a Deus, que é seu irmão; tôdas as vêzes
que o avexas e persegues com o poder de tua vara e teus
cargos, a Cristo persegues; tôdas as vêzes que andas sutilizando maneiras, com que lhe leves o seu ou lhe tires o
ganho, que podia haver cristãmente, a Cristo persegues e rou
bas todo o tempo; tôdas as vêzes qué tens a fazenda do pobre
órfão e não lhe queres pagar, podendo, a Cristo persegues e
lhe bebes o sangue, como lobo faminto; tôdas as vêzes que
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olhas para a mulher de teu próximo e a queres desonrar,
persegues a Cristo, seu verdadeiro espôso e marido, muito
mais cioso de sua honra do que seu marido; tôdas as vêzes
que mo^és a pobre negra a pecar ou por fôrça ou por von
tade, ou consentes emi seu pecado quando ela t e . busca, a
Cristo persegues, que é o seu verdadeiro senhor e pai, que
para a salvar e tirar do pecado quis tomar a forma de pe
cador fteste mundo e ser condenado à morte de cruz; finaímente quálquer pecado que cometas contra a tua alma, per
seguição é que levantas contra Cristo, mais verdadeiro se
nhor deja que tu mesmo.” 8
Singeleza, unção, espontaneidade; tal era a sua eloquên
cia, eloquência genuína, porque expressão de uma alma
sincera e ardente.

• Cóm a sua pregação, toda a atividade intelectual de
foi orientada para a prática: as circunstâncias
providenciais em que se desenrolou a sua vida não lhe per
mitiram deixar ria história um nome de pensador ou de
erudito, mas' revelaram-nos nêle um homem de ação incom
parável. Tôdas as qualidades indispensáveis em quem se.
acha a braços com as resistências vivas da realidade para
dominá-ias e orientá-las, existiram nêle em grau eminente.
Energia, decisão, constância, plasticidade, iniciativa, prudên
cia f Oram dotes que se manifestaram em A n c h ie t a ainda jovem
e não o desacompanharam nunca em sua longa carreira. Difi
cilmente podemos hoje imaginar a complexidade dos proble
mas sociais dêstes tempos heróicos dos primórdios da nossa
história. Trata-se de organizar uma forma inédita de vida so
cial com elementos novos é difíceis, reinóis de moralidade
pouco segura; “ consciências mui rôtas e estragadas” , diz o
Pe. Caxa, indígenas mal conhecidos a serem incorporados
nos quadros de uma civilização superior; território imenso e
virgem, exposto à cobiça de todos os corsários. É fácil de
ver a novidade dos problemas, econômicos, políticos e soA n c h ie t a

8

.

Cartas etc., págs. 526-527.
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ciais, morais e religiosos, que a cada passo punha, com
urgência inadiável, a situação polimorfa e cambiante.
A
própria Cómpanhia de JeSüs ainda não tinha as lições da
experiência da terra nem o auxílio das tradições formadas.
Qs processos empregados na Europa pelos primeiros com
panheiros de I n á c i o o u os métodos missionários inaugurados
na Índia por F r a n c is c o X a v ie r eram de todo em todo inaplicáveis ao Brasil. Aqui era mister improvisar, criar tudo
do nada. A n c h i e t a nem um só instante foi inferior à gran
deza desta missão original. Para cada dificuldade encon
trava uma solução, para cada exigência ,nova, uma ini
ciativa fecunda. È as suas intervenções eram prontas, enér
gicas, decisivas. Se a guerra punha em perigo a vida das
povoações nascentes, lá ia éle a Iperoig a negociar tratados
de paz; se piratas estrangeiros ameaçavam a integridade e
a unidade da colônia, lá estava ao lado de Estácio de Sá,
organizando eficientemente a defesa do Rio de Janeiro. E
nos intervalos ia resolvendo os problemas da catequização e
do aldeamento dos silvícolas, da instrução da infância e da
moralização dos adultos: em tôdas as direções abria picadas
e caminhos por onde haviam de enveredar os que depois dêle
vieram;. E os seus alvitres eram acertados e as soluções defi
nitivas, nascidas sempre de uma visão social, aberta à gran
deza de tôdas as perspectivas. E esta atividade poliédrica
êle a multiplicava, apesar das imensas distâncias sem vias
de comunicação, pelo interminável Brasil com uma presença
que parecia participar da ubiquidade. Presente à fundação de
São Paulo em 1554, à fundação do colégio do Rio em 1567;
rejtor do Colégio de São Vicente, em 1569, do Colégio^ do
Rio, em 1573, do Colégio da Bahia, emi 1577; Provincial em
1578, Superior do Espírito Santo em 1587, A n c h i e t a governou
tôdas as grandes casas da Companhia e foi superior quase
tôda a sua vida, isto é, responsável pela sua própria ativi
dade e pela atividade dos irmãos de hábito que trabalhavam
sob a sua orientação. Quando S i m ã o d e V a s c o n c e l o s nos
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■diz que “de todos era conhecida nêle uma constância grande
de ânimo, no que duma vez empreendia” ; 9 quando C apis trano de A breu sublinha que “sua atividade física e intelec
tu a l não conheciam fadiga”, 10 não fazem senão pôr em re
levo um dos aspectos mais impressionadores de uma vida
admiravelmente fecunda.

Inteligência viva, penetrante, perspicaz, servida por uma
memória singularmente feliz: atividade iluminada, enérgica
e constante, vitoriosamentè realizadora na imensa varieda
de de empreendimentos a que se aplicou durante quase meio
século; teremos com êstes dois traços profundos caracteri
zado tôda a fisionomia de A n c h i é t a ? Ainda não. As quali
dades da natureza, de um interêsse psicológico incontestá
vel, não bastam para reproduzir-nos, fiel e autêntico, ó retrato
de um santo . E santo antes de tudo foi A n c h i é t a . A o jôgo
dós fatores naturais, orientando-os, elevando-os* ampiiandolhes a esfera de ação, vêm sobrepor-se aqui as influências
misteriosas, mas.nèm por isso menos reais e decisivas, Ado
mundo sobrenatural. Omiti-las ou menosprezá-las fôra mu
tilara realidade viva E o mundo sobrenatural, na vida cristã,
nãò influi de modo vago e impreciso nas vaporosidades de um
romantismo inconsistente, como por vêzes se comprazem em
representá-lo ós que só de longe o conhècem, Sua ação é
precisa e orientadora, atingindo, na sua profundidade, a
alma tôda, a vontade não menos qúe a inteligência.
Na inteligência, a fé rasga novos horizontes sôbre a reali
dade, sôbre o homem e os seus destinos, sôbre Deus e os
seus desígnios acêrca das suas criaturas, sôbre as condições
da vida presente e as suas relações com o Além. É o mundo
consolador de realidades invisíveis inefáveis que vem pro
longar as perspectivas dos nossos conhecimentos naturais.
Ò que somos e o que devemos ser, não no-lo diz unicamente
9.
10.

Vida, pág. 221.
Cit. nas Cartas, pág. 12.
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a experiência dos sentidos ou as conclusões da razão; a men
sagem evangélica abre ao homem a possibilidade de visões
mais amplas e de esperanças mais altas.
Na vontade, a ação sobrenatural faz-se sentir com
VUn impulso mais decisivo á realizar as grandezas humanas
entrevistas pèia fé. É um nõvo ideai do homem que nos
ehtrâ na Vida; é um desejo sincero e um esfôrço tenaz de o
transformar é m .realidade.
Os-rigores do ascetismo, que
por vêzes tanto nós impressionam na biografia dos santos,
não passam de meios adaptados a exigências individuais,
para levar a têrmo esta transformação profunda. Sem a
coragem da virtude e sem o heroísmo das grandes abnega
ções, não se dominam as paixões rebeldes, nem se afeiçoa o
nosso psiquismo egoísta e anárquico nos moldes superiores do
homem perfeito. E aí tendes — concreta e precisa — a de
finição do santo: o homem que, à fôrça de lutas e sacrifícios,
conseguiu realizar na beleza de sua vida o ideal da humani
dade que, em Cristo e no seu Evangelho, nos foi proposto à
amplitude dilatada das nossas mais nobres aspirações.
E A n c h i é t a foi um santo em todo o rigor desta palavra
magnífica. Isolar da sua vida a influência decisiva e onímoda
dêste grande ideal fôra torná-la incompreensível: êle foi o
motor jias suas grandes realizações e o segrêdo dás suas
esplêndidas vitórias. Moço ainda, ao aportar às terras bra
sileiras, mediu, com o olhar iluminado pela fé, a grandeza
das novas responsabilidades e as suas exigências de heroísmo
invulgar tjüè reclamavam nos missionários de um mundo
em formação. íl àbs antigos companheiros de Coimbra es
crevia: 11 “ cóhvèm. sèC sâhfo paia ser irmão da Companhia” .
E esta âsp>ira^b dà júyéhtude êlfe à foi realizando com uma
temuddàâè:'n u lá ^
* k> patSo que volviam òs anoá,
crescia e acrlsolava-se a fmíéSsa das virtudes. A impressão
produzida nos contemporà%éos fõi profünda e altamente
significativa. No primeiro meio século da sua existência a
11.

Cartas, pág. 69.
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Companhia de Jesus viu florescer no seu seio a santidade
exemplificada nos mais numeroso? e variados modelos.
Em tôrno da figura singular de S a n t o . I n á c io de L o io l a
avultam as de S ão F r a n c is c o X a v ie r , apóstolo das Índias, de
S ão P edro C a n í s i o , apóstolo da Alemanha, de S ão F r a n c is c o
d e B ó r g ia , que reabilita o nome da família, com a austeridade
de suas virtüdes, de SÃo R o b e r t o B e l a r m i n o , que à piedade
humilde 'alia a glória de uma erudição única no seu séculó;
de SÃo Luís G o n z a g a e de S ã o E s t a n i s l a u K o s t k a , que dei
xaram à juventude da Renascença o exemplo de uma vida
ilibada. Mais perto de nós, na Província nascente do Brasil,
giganteiam, nas virtudes, como na ação, homens da estatura
de N ób r e g a , A s p i c u e l t a N ava r r o , I n á c io de A z e v e d o , L u í s
Da G rã, L eo nar d o N u n e s , C r istó vão de G o u v e i a , Í n á c io de
T o l o s a , João d e A l m e i d a . E são êstes apenas alguns rtómes
á sòbrenãdarem ao olvido que envolveu tantos outros gran
des que se, as inalaram nestes tempos heróicos em que se
fazia muito e se escrevia pouco. Um dos melhores conhe
cedores das coisas da primitiva Companhia do Brasil, o Pe.
S i m ã o , escreveu: “são tantos os Varões ilustres que nesta
Província acabaram a vida com fama pública de santidade e
exemplos raros” que. se foram escritas, “ sairão à luz grandes
%
tomos e histórias tãó peregrinas que puderam ilustrar a Com
panhia,” 12 Foi nesta constelação, onde* numerosas, cintilavam luzes de tão puros esplendores, que prefulgiu A n c h ié t a
como estréia de primeira grandeza. Como santo e tauma-:
turgo já o veneraram os seus contemporâneos, num senti
mento misto de adoração e respeito ante a héroiçidade de
tantas virtudes. “É êste padre um santo de grande exem
plo e oração” , escrevia F e r n ã o C a r d i m , “ cheio de tôda a
. perfeição, desprezador de si e do mundo, uma coluna grande
desta província e que tem feito grande cristandade e conser12.

S imão pe V asconcelos, ob. cit., Prólogo, iij.
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yado um grande exem plo... Sua vida é vere apostólica” . 13
Nas exéquias celebradas no Espírito Santo, poucos dias depois
da sua morte, A n c h i é t a já era proclamado o Apóstolo do
Brasil. No ano seguinte, escreveu Pe. C a x a a sua primeira
biografia, ainda hoje inédita; alguns anos mais tarde, P ero
R o d r ig u e s .estendia-lhe a vida, de que até ao presente não
temos uma edição segura e crítica.
A santidade do humilde Pe, José, que costumava assinarse Pauper et inutilis, Minimus Societatis Jesu, impunha-se
assim pela evidência de sua sinceridade. E é êste o traço
mais profundo de sua alma: alma bela e pura, privilegiada
pelos dons da natureza, enriquecida pela graça e acrisolada
pelo exercício heróico das. mais peregrinas virtudes evan
gélicas. Escolhida e bem dotada, êle a recebeu das mãos
de Deus; burilada e perfeita, soube êl;e tomá-la com a gene
rosidade çJe um esforço sem desfalecimentos. E como as
almas valem pela repercussão que nela acordam, as coisas,
tudo — a natureza e o homem — despertava na alma de
A nchiéta harmonias delicadas e profundas.
A natureza, o homem pode vê-la com olhos de sábio,
com olhos de poeta e com olhos de santo. O sábio observa,
examina, analisa; investiga com curiosidade, mede com exa
tidão, sistematiza com ordem. O que lhe importa é o conhe
cimento preciso do fenômeno, a lei que o rege, a fórmula que
A resume numa função matemática.
Ao poeta não se lhe dá da precisão dos instrumentos
ou da aridez dos algarismos . O que o interessa é a vida da
natureza, é a repercussão harmoniosa que nela encontram
os seus sentimentos: a beleza de uma manhã que lhe sorri
às alegrias interiores, a melancolia de um crepúsculo em
que se projetam, com perspectivas sombrias, as tristezas de
um coração despedaçado e desiludido. A paisagem vale
13. F ernão. C ardim , Tratados da Terra e gente do Brasil, Rio,
ed. J. Leite, 1925, pág. 298.
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pelas suas relações com os pensamentos, com as emoções
que^ respira e que inspira. Etm face da natureza, 0 santo é
mais completo e mais profundo. Sem desprezar a exatidão
da ciência ou as vibrações da poesia, seu olhar, mais pene
trante, relaciona as coisas com o seu princípio, o universo
transfigura-se como um enigma de que se encontrou a
chave. Para a inteligência é um reflexo das perfeições de
Deus, livro muito imperfeito mas que nos diz algo de sua
excelência e beleza infinita. Para o coração, é um mimo de
sua bondade; através das vicissitudes è dos contrastes, das
asperezas, das privações e das lágrimas, há um desígnio pro
videncial que se desenrola, um plano de amor que nos leva,
per crucem ad lucem. Para o cristão, 0 mundo apresenta
©•que N e w m a n n denominou justamente um caráter sacra
mental.
• Visão científica, visão psicológica, tôdas estas teve A k chieta -em face,das exuberâncias da nossa naturèza virgem.
Observòuía com curiosidade de quem investiga e deseja
conhecér-^ça^smas cartas, principalmente na 10.a, apare
cem notas interéSsantes sôbre a meteorologia e o . clima da
nova terrá-^ôbre^iqimais e plantas, instintos de uns e vir
tudes niediçiháfe| dé ;outras. A riqueza tropical da nossa
flora e da no^::í|l[Uhã;espelhava-se-lhe nas pupilas serenas
e deslimabrad^:çQ^;i!#M yeza de impressões que desperta a
revelação de üm
;^ u h d o .
Cantou-a : ^ ^ ^ ^ ^ á ls Ç a n d u r a inimitável dos seus
versos. É o p r i ^ & | | i a opulência das nossas
coisas inspira im á^frf||^|p|da emoções nos acentos de um
lirismo simples e èncáii^Soí-na suá simplicidade.'
Consagrou-a, por
-if: sinceridade e elevação de
suas meditações religiqs^.^ j^ ^ gm n ^ eza impressionadora
destas terras imensas,
florestas ele
vava-se a alma de ANCHá^TA^^|||^|||hç;ia profunda de um
sacerdote que dá vozes à natureza para formular o seu
grande hino de glória ao Criador;.
V ‘-
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Na Iconografia Anchietana há um quadro dos que mais
popularizaram entre nós a figura do grande <Apóstolo: en
contra-se hoje na Biblioteca Nacional na coleção Barbosa
Machado (n.° 17648). A n c h i e t a , em corpo, ocupa o centro'
do painel. Um jaguar lambe-lhe docilmente as plantas, outro
recebe-lhe das mãos uma carícia amiga. Ao redor, espécimes
característicos da nossa fauna, do mono ao papagaio. Êste
cenário, que emoldura a figura do santo, é, numa inspiração
de artista* a mais significativa homenagem a quem descre
veu com tanto carinho, sentiu e admirou com tanto entu
siasmo e compreendeu com tanta profundidade o cenário
magnífico da natureza que a Providência nos deu por mo
rada.
Acima das coisas, os homens. A visão cristã que trans
figura a natureza, revelando-lhe um significado e um sim
bolismo mais alto, eleva as relações entre os homens a uma.
esfera superior de dedicação, deferência e caridade. À luz
do Evangelho, a fraternidade humana com tôdas as suas conseqüências torna-se uma realidade consoladora. O respeito
incondicionado à dignidade da pessoa encontra na afirmação
dos nossos destinos imortais o seu verdadeiro e insubstituível
fundamento. O homem é sinceramente para o homem um
irmão. Tal foi a atitude profunda de A n c h i e t a e a fonte
de tôda a sua ação civilizadora. Nos seus semelhantes êle
via a imagem de Deus, alma que sobrevive, a excelência
dos valores morais que lhe condioionam, aqui, a verdadeira
grandeza, além, a felicidade definitiva . Nos ensinamentos do
Evangelho, tirava êle as razões para, diz-nos êle textualmen
te, “ condenar a negligência dos homens do Brasil que tão
pouco caso fazem dos seus escravos. . . para que saibamos
estimar as coisas segundo o 9eu valor, não olhando no es
cravo, que é boçal e bestial e que me custou meu dinheiro,
senão vendo nêle representada a imagem de Cristo Nosso
Senhor, que se fêz escravo para salvar êste escravo.” 14 Di14.

Cartas, pág. 507.
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flcilmente, podemos hoje apreciar em sua justa medida a
profundidade de influência desta consideração cristã das
coisas humanas, nestes primórdios da nossa história que
hoje nos encanta ainda com a beleza nostálgica das origens .
Subjetivamente, ela alimentava no coração do apóstolo a
chama viva do sacrifício e da dedicação inesgotável. Quando
desapareciam todos os estímulos humanos à atividade benfazeja, quando a terra não podia dar ou.prometer nem ainda
a recompensa efêmera dos seus dons: olhos ao céu! e as
energias retemperayam-se. “O trabalho é grande” , escrevia
A n c h i e t a de Piratininga ao Geral da Companhia, Diogo
Lainez, “o trabalho é grande, que se dobra com a pouca con
solação que se recebe do pouco fruto que dão campos lavrado§ com tantos suores. Mas basta-nos salvar uma só alma,
ou, para melhor dizer, ser cooperadores de Deus em sua sal
vação. E quando nem isso houvesse seja o Senhor servido
em nossos fracos e pequenos trabalhos recebidos por seu
amor” . 15 Objetivamente, esta visão cristã assegurava, nos
exórdios da nossa nacionalidade, a eficiência insubstituível
das realidades espirituais e morais que condicionam' todo o
viver social. Sem esta ação continuada do cristianismo não
sabemos quais seriam hoje os destinos desta civilização que
amanhecia. Os elementos que então se caldeavam não tra
ziam naturalmente , as promessas tranqüilizadoras de um
grande futuro. O índio, elemento ainda rude e avêsso, por
longa vida silvícola, às disciplinas sociais de uma cultura
superior; o reinol, desenraizado das suas tradições preservadoras, solicitado pelas tentações aventureiras de ambição e
de vida desenfreada num ambiente novo e sem organização
eficiente de defesa social: eis a matéria informe e refratária
com que se devia plasmar a nova pátria americana. Entre
gue assim à tirania dos seus instintos inferiores, o homem
não daria de si naturahnente senão o espetáculo doloroso
15.

Cartas, pãgS. 177-178, cf., pág. 291.
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do egoísmo, da crueldade, da opressj'
ne, da exploração do fraco pelo foi*
fundâmentos ruinosos que se pode (
grande edifício social, O cristianisr,
desencadeadas, aparece como a afii*t
valor da dignidade da pessoa huw-s
que lhe é colorário, dos valores mot
dade e da vida do índio contra a c?
peito da propriedade contra os assí. ,
crúpülos; é a Jnstituição da famílb,
lúvel contra as tendências às unic
cuidade irresponsável; é a afirma*!
fôrça, do espírito contra a matéria
o egoísmo, da cultura contra a '•j
nossa vida nacional, o cristianis. p
grande fôrça que nos plasmou e d(!
cqnte.
Foram numerosos os que lhe •
realizaram os ideais. Mas, se os q u f;,
grande vulto que a todos represent-t
outro, melhor que A n c h i e t a , pode» *
destal de glória. Eis por que, no
podemos saudar, sem exageros, o
de. Pai da nossa pátria não só pd ’
a sua atividade multiforme e inc.
pulsar os órgãos da nossa vida so;
metrópoles, abrindo escolas, defendí
ritório, inaugurando no teatro, na |
dática, na oratória, a nossa literaw '
tria principalmente porque na sugj
' princípios vitais na sua 'formação
e mais nobres da alma brasileira p
grande figura da nossa história.,,,,
neste passado longínquo, aureolad*
a escrever a elegância de seus vç*

í ■
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