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Trabalhos filosóficos





CARACTERES FUNDAMENTAIS DO TOMISMO

, * Caracterizar é distinguir e distinguir é séparár.
Quem assinala os elementos própriois e éssenciáis de;.uma 

síntese filosófica, — doutrinas novas òu princípios unifica-: 
dores que presidem à sistematização de idéias "antigás, —r 
delinèia-lhe os traços originais de sua fisionomia.

Aos que assim desejam conhecer o tomismo, na origi
nalidade dos seus aspectos característicos, entféabreise 'a pos
sibilidade de duas vias : seguir passõ a passo a evoluçãó dò 
pensamento medieval a fim de notai* o que de próphó e dó 
nóvò íhè,, .trouxe a contribuição de ’Sr TomAs; ou despreh- 
der-ihe o sistema de idéias, eni tôda a integridade dos seus 
elementos è nitidez de suas linhas, do ambiente histórico que 
lhe viü a gênese, para confrohtá-lò com as niais iinpòrtantés 
construções filosóficas de outras èra? e de outras civilizák , 
çõeS; O primeiro método, prédóminántemertte histórico, èn- 
sinar-nòs-ia a individuar, o tomismo, entre as outras sínteses 
similares da escolástica ambiente; o segundo, dé caráter mais 
doutrinai, levar-nos-ia a fixár as linhas definitivas da fisio
nomia filosófica do grande gênio cristão na galeria dos mais 
célebres pensadores da humanidade. Longe de se excluírem, 
os dois métodos só poderão integrar-se na harmonia de suas 
perfeições complementares.

Sto. Agostinho ilumina com ó esplendor do seu gênio 
tôdas as avenidas do pensamento medieval. A vasta enciclo*

* Artigo publicado em A Ordem., Rio de Janeiro, ano IX, n.° 3, 
setembro de 1929.



pédia dó bispo de Hipona, onde o exame das mais profundas 
questões metafísicas se interrompe com o surto místico de 
fervorosas aspirações e a fineza das mais penetrantes aná
lises psicológicas se aviventa com a palpitação ansiosa de 
tddás as inquietudes humanas, foi o manancial que alimen
tou quase exclusivamente o movimento de idéias iniciado na 
Èurppa ocidental com a renascença carolovíngia.

Lembrar o nome do principal mestre dá escolástica pré- 
toinistá é indióar a grande parte de influência; qüe nèia 
exerceu o platonismo, óu melhor, o neóplatonismo. i5os fi
lósofos da antiguidade, P latão era aos olhos de Agostinho o 
que se élèvara mais alto. E P latão, conhecia-o êle não tanto 
pelo coiitato direto com as suas obras originais quanto pelas 
vulgarizações e adaptações contemporâneas da escola alexan
drina. 1 Ò gênio cfistãò não repetira, porém, com a docili
dade de discípulo os ensinamentos dê P lotino , Repensara- 
lhe a síntese com a sua óriginalidade vigorosa, rejeitando- 
lhe numerosos elementos {origem dos sêres por emanação, 
criação eterna, metempsicose, etc.) incompatíveis não só com 
a  revelação cristã mas ainda com as exigências de uma ló
gica mais disciplinada. 2

Influências neoplatônicas já cristianizadas, transmitiu-as 
ainda à Idade Média 0 pseudo Dionísio, autor desconhecido 
do século V, inspirado principalmente em Prodo. ás suas 
'Obras De coelesti hierarchia e De divinis nominibus, lidas e

10 — ALOCÜÇOES E ARTIGOS

1. “Inter discípulos Socratis, non quldem immerlto, excellen-
tlssima gloria ciaruit, qui omnino còeteròs obscuraret, P lato"De Civ. 
Dei., 1. VIII, c. 4. Dos neoplatônicos, Plotino, Porfírio e Jam- 
blico, diz no c. 5: “Nulli nobis, quam isti, proprius accesserunt.”
Aristóteles não era familiar a Sto. Agostinho. Dêle apenas diz de. 
passo que foi “vir excellentts ingenii et eloquio, Platoni quidem 
impar.” Ibid. c. XII. '

2. L. Gsandgeorge, St. Augustin et le néo-platonisme, Paris, 
1896; Ch . Boyer, Christümisme et néo-platonisme dans la philoso- 
phie de St. Augustin, Paris, 1921.



comentadas por quase todos os mestres, gozaram de rara au
toridade doutrinai.

Neóplatônico é também outro grande sistematizador de 
idéias, más êste a beirar pelas fronteiras da heterodoxla, 
ScoTo Erigena. Logo ao alvorecer da escolásticá, no século 
IX, éste filho da Escócia, de origem irlandesa, qiie çonhecia 
perfeitamente o grego (coisa rara nessa época), aparece-nos 
como o talento filosófico mais profundo não só do seu século 
mas dò todo o primeiro período da escolásticá. A sua obra 
De divisione naturae encerra tôda uma síntese filosófica ori
ginal, laborioso esforço de conciliar o dogma católico com o 
néoplatônico, bebido, ao que parece, de primeira fonte nos 
escritos originais de P lotíno. 3 Sua influência, que uma 
ortodoxia mais escrupulosa houvera podido ampliar, foi ainda 
assim larga e duradoura. , ‘

Pa convergência dêstes diversos afluentes a veicularem 
idéias, enf sua maioria, neoplatônicas resultou a grande cor
rente çonyenciqnadamente conhecida com o nome de au- 
gustinismó, em que navegou quase tôda a escolásticá ante- 
rior a S, Tomás.

O século XIII ia assistir a uma dessas grandes revolu
ções intelectuais que marcam ná história do pensamento 3

3. É êste o resultado a que chegaram os estudos de M. Te- 
chert, baseados em conformidades de pensamentos e de expressões 
tão numerosas que chegam a adquirir um valor demonstrativo. Cf. 
M. Techert, Le platonisme ‘dans le système de Jean Scot Erigène, 
tirad. do húngaro na Revue Néo-Scolastlque de Philosophie, 1927, 
págs. 28-68. Sôbre a influência neoplatônica em Scoto Erigena, os 
trabalhos ■ mais recèntes a consultar são: H. Dõrries, Zur Geschi- 
chte der Mystik. Erigena und der Neuplatonismus, Tubinga, 1925; 
H. Bett, Johannes Scotus Erigena. A study in mediaeval Philosophy, 
Cambridge, 1925. Ambos, sobretudo Bett, se esforçam por escoima-lo 
da pecha de panteísta, atenuando a crueza de algumas expressões 
que deveriam ser interpretadas mais em conformidade com a inten
ção do autor do que com a sua significação literal imediata. Não 
seria o primeiro autor em quem a frase infiel traiu algumas vêzes 
um pensamento justo.
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; ; ^iàTÓxatES surgia; no horizonte:' da ■■ filosofia oci-'
o Aristóteles autêntico» qual 

V \ ç*”-" suas obras. mas um Aristóteles desfigurado
- tratluções e pelos comentários de 4iseí- 

?•;•• ;B;, |^ p s í  que '• muitas vêzes substituíam o próprio pensamento

■'■•V.V.'?:

:̂ y<r.
;:g%
s s
S §

:aò do méstre.: '\:
 ̂ •. ̂A> - versão dos filósofos árabes e das obras aristotélicas
%pr5êles iisadas abriu, nos fins do século XII, as pòrtás do 
|^ (^ |en tè  à invasão; das novas doutrinas. 4 Vencidos nos 
: cámpos de batalha, os filhos do Islã voltaram à carga para 
a luta no domínio das idéias. O assalto filosófico constituía 

-tpãra o mundo cristão um perigo mais grave que a violência 
das , cimitarras. No século XIII» A v er r ó is , o Aristóteles 
árabe; já contavá discípulos e pròsélitos fèrvoròsós; ná pró
pria Universidade de Paris, a  mais forte cidadela inteleètual

5;;:. do cristianismo. 5
' A primeira atitude do pensamento católico foi de de-

fender-se repelindo. Aos defensores do dogma ameaçado pa
receu: mais simples e mais eficaz estabelecer um cordão. 

X7v'-'sianitãrio'- de isolamento èntre as duas filosofias que as èirt

4. Para â suá divulgação entre os latinos muito contribuiu 
Raimundo (1126-1151), arcebispo de Toledo, com a fundação.de um 

, çqlégio de tradutores que verteram as obras de Aristóteles, Avi- 
:cena,. Algazèl, Alfarábi, Moisés bén Maimon e Ibn Gebirol. ^ )o -  
MOncus Guemdissalinus, arcediago de Saragoça, e J JòXo Hispanus, 
judeu convertido, foram dos mais notáveis nesta, benemérita coir- 
pofação de eruditos» Mais tarde, para tuna versáo imediata dò ori- 
gihál grego das obras de Aristóteles,, trabalharam Uenrióue de Rrat 
ránte, Miguel Scottus, Roberto Grosseteste, fundador da escola 
franciscana de Oxford, e o dominicano Guilherme de Moerbeke, 
amigo e contemporâneo de S . Tomás.

5. Um dos mais célebres averroístas latinos, contra o qual po
lemizaram vivamente Alberto Magno e Tomás d’Aquino, foi Mestre 
Sigério de BRabante. sôbre a sua personalidade e o movimento de 
idéias em que se imiscuiu nada mais completo e instrutivo que o 
trabalho de P. Mandonnet, Siger âe Brabante et Vaverroisme látih, 
Lóuvain, 2.a ed., 1912.
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cunstâftcias históricas levavam a ' defrontar-se. Recalcada 
assim a invasora fiara dentro das fronteiras intelectuais do 
islàmismo, a paz se restabelecería nos acampáméntós dos 
fiéis. ,

Neste momento, um dos mais críticos para á civilização 
ocidental $ mais importantes para a história do pehsamento, 
surgiu a figura providencial de Tomás de Aquinov Corrí a 
intuição do; seu gênio, viu logo que Ahistóteles nãò era 
homem para ser arredado com um gesto de desprêzo. Fihgir , 
ignorá-lo não era vencê-lo. A solidez de súa construção fi
losófica largamente baseada na experiência e rij amente tra
vada por uma dialética poderosa impunha-se à seriedade de 
um exame indeclinável. A tática vitoriosa não era opor-se 
de frente ao movimento invasor das novas idéias, era envol- 
vê-lo com habilidade e sem hesitações assüstadiças. A sua 
confiança na verdade absoluta é na concórdia das verdades 
parciais foi sempre inabalável. Entre o dogma cristão e a 
síntese peripatética no que ela tinha de imorredoiro não po
dia haver antagonismo real e definitivo. O campeão que os 
pensadores dõ Islã, confiados e altivos, atiravàm como1 Um 
insulto, aos crentes, passaria para as fileiras cristãs e poria 
a serviço da Cruz o valor de sua armadura invencível .

A realização desta emprêsa gigantesca de separar o pen
samento genuíno de Aristóteles da ganga com que o haviam 
desfigurado os comentadores árabes6 e mostrar a sua admi
rável consonância com os dados da revelação cristã — eiS a

„ 8. “Com admirável sagacidade, escreveu um moderno historiador
dé idéias, conseguiu Tomás limpar a doutrina de Aristóteles da mão 
de cal que lhe haviam passado os árabes.” "Mit bewunãerungswür- 
digenScharfsinn hat Thomas es verstanâen die Lehre des Aristó
teles von der arabischen Uébermalung su  befreien.” R. Sèeberg, 
Lehrbüch der Dogmengeschichte, Lèlpzig, 1923, III, pág. 317. “S. To
más e Aristóteles são dois gênios irmãos.” “Thomas ist dem Aris
tóteles kongenialer Geist”, escreve por sua vez um dos mais autori
zados comentadores modernos do Estagirita, E. Rolfes, Aristóteles 
Nichomachisc&e Ethik, Leipzig, 1911, Prefácio, p. XI.
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diífcil inissâo e o verdadeiro significativo histórico de S. To
m á s  ^e Aqu^n o .

íile è o vèrdadeiro fundador do aristótelismo cristão, êle, 
o oriedtador dá escolástica para um peripatetismo integral, 
êle o i vencedor dá maior batalha que honra a nossa apolo- 
^êti^> pelos sécülos afora á ipais positiva e mais bem tra
vada i Síhtese filosófica elaborada pelo mais robusto gênio 
pagão a servir, èm impecável continuidade de linhas arqui
tetônicas, como de peristilo à teologia católica, dirá, numa 
eloqüência de fatos singularmente persuasiva, a indissolúvel 
harmonia entre a razão e a fé.

' • ' x-
jgi * *

Õ tomismo caracteriza-se, pois, na família das éscolas 
medievais pela pureza e integridade de sua inscrição peri- 
patética. Nêle, antes de tudo, a filosofia vê definitivamènte 
assegurada a sua autonomia. Os filósofos anteriores inven
civelmente persuadidos da racionabilidade da fé não haviam 
logrado contudo formular uma teoria completa das relações, 
entre as duas ordens de conhecimentos — os hauridoç pela 
razão no exercício de sua atividade natural e os recebidos, 
por autoridade, no magistério infalível da fé. Soqto Eiugena 
c Abelabdo os haviam positivamente confundido no amál
gama de um racionalismo em que a filosofia e a teologia se 
desnaturavam reciprocamente perdendo a própria individua
lidade. O próprio Sto. Anselmo julgava poder demonstrar 
os mistériòs cristãos com razões apodícticas, “necessárias” . 7 
S. T om ás, educado em escola mais severa, conhece melhor as

7. "Si quis legere dignábitur duo parva opuscula mea, Mono- 
logium scit. et Proslogium, quoe ad hoc maxime facta sunt, ut quod 
fide tenemus de divina natura et ejus personis prceter incarnationem, 
necessariis .rationibus sine Scrlpturoe auctoritate probari possit.” De- 
fide Trinitatis, c. 4. “Quorum prior... probat rationibus necessariis 
esse impossibile ullum hominem salvari sine illo (Christo) .  Cür 
Deus homo, Praef.



exigências de uma demonstração racional e por, isso distiró 
gue nitidamente os campos das duas ciências. A filosofia 
estende o seu domínio à universalidade das coisas acessíveis 
à razão natural, a teologia restringe-se à esfera das verdades 
reveladas. Na imensa extensão dêstes dois campos delimi
tasse uma região ocupada simultâneamente pelas duas disr. 
ciplihâs: há teses filosóficas que se acham também incluídas 
no patrimônio dos dogmas revelados . Mas ainda aqui, neste 
terreno comum, a heterogeneidade dos princípios demonstra* 
tivos impõe entre a filosofia e a teologia uma distinção formal 
absoluta e estrita que assegura a cada uma delas o seu ca-? 
ráter específico. O filósofo vai buscar os seus argumentos na 
análise racional da essência das coisas, na necessidade in
terna das causas próprias: o teólogo pede-os à luz,extrín- 
seca de um magistério positivo, depositário de uma revelação 
histórica. Para o grande escolástico, portanto, a fiíosofia, 
como bem observa E. Gilson: “ne tire pas sa valeur de ce 
qtfélíe est^hrétienne, mais de ce qu’elle est vraie” e "sóri 
accord de fait avec la théologie apparait comme la çonsé? 
quence nécessaire des exigences. de la raison eUe-même et non 
comme le résultat accidental ã’un simple désir de concilia- 
tion”. 8

Com efeito é à filosofia, no exercício livre de tôdas as 
suas exigências racionais, que compete estabelecer a credi
bilidade do dogma. Antes de crer, demonstra a razão que se 
deve crer; “non enim crederet [homo] nisi videret ea esse 
credenda.” 9 As verdades filosóficas esplendem com a luz pró* 
pria de uma evidência interna; as verdades reveladas, ilü- 
mina-as a luz refletida de uma evidência extrínseca. E as

TRABALHOS FILOSÓFICOS -r- 15

8 . E . G ilson, Le thomisme, Paris, 1922, p. 35, Já anteriormente 
havia escrito o mesmo autor: “AU líeu de ceder systematiquement 
aux sollicitations de la foi tout son effort consiste d’abord d fns- 
taller la philosophie chez elle”* (Etudes de philosophie médiêvale> 
Strasbourg, 1921, pág. 123.)

9. Summa Theolog. 2, 2ae, q. I, a. 4, ad. 2.



3k^^I#lViâ&iièíáâ(^tjartindo-'&;%artindo da imidade de um mesmo princípio,
. Razão e fé, portanto, filosofia é teologia, 

XQ.&v. y ' « o n f u n d e m .  não se hostilizam; distintas, hármoiiÍ«'

•!' Ò haver assim pa
vy ■ /.

para sempre determinado as verdadeiras 
relações entre a ciência e á fé, evitandq os extremos igual-
mènte funéstos de um misticismo fideísta e de um raciona- 
hSihõ acanhado, é úmâ' das maiores benemerências de *S: 
Tomás e um dos traços característicos de sua individuali
dade intelectual . Com a sua teoria, delimitaram-se as fron
teiras antes incertas e à  filosofia foi. reconhecida tôda a sua 
atitonomia de ciência racional, armada de instrumentos pró
prios e específicos de investigação. Por êste" título “S. Thomas 
d’Aquin est le prender des philosophes modernes dans le plein
sens du m ot.” ™

À assimilação integral do pensamento aristotélico e, 
mais ainda, ao vigor pessoal do seu gênio, em que se equi
libravam aptidões excepcionais eompletas e harmOnipsa- 
mente desenvolvidas, deve S. Tomás a maravilhosa coesão 
doutrinai, que é outra nota distintiva de sua síntese filo
sófica. ,

Eni princípios do século XIII o grande afluxo das obras 
filosóficás de fonte grega, árabe e judaica lançara na cir
culação intelectual um número avultado de novas idéias, 
questões e problemas que alargavam notàvelmente oa hori
zontes e as preocupações dà alta escPlástica. Todo êste 10

10. E. G ilson , Etudes de philosophie médiévale, Strasbourg, 
1921, Intr. p. V, Em obra mais recente o mesmo autor, depois de 
frisar o contra-senso radical dos què, desconhecendo inteiramènte 
a  significação histórica da filosofia escolástica, saúdam em Ltjtêro 
bu  Descartes os libertadores do pensamento moderno, acrescenta: 
'Vil y a üujourã’hui une philosophie comme telle, c’est au patieht 
lábeur des penseurs médiévaux qu’on la doit.” (La Philosophie au 
moyen âge, Paris, 1925, pág. 167.)



. ;; ; ;

' im®ní>0 material literário, porém, sem èráièift; # sem coesão, 
juncava o solo como fragmentos ésparsod àíe^èra do gênio 
arquitetônico què lhes desse a unidade, solidèz é hãrmonià 
de um monumento aere perennius . Às utilizações ahtèriores 
não passavam de sincretismos frágeis e proytóóriqsy Alberto ;' 

v M agiío, com a erudição pasinoSa camcteristicaí 4 ^ ® h os -ge :.
■' sua raça, foi mais longe que os seus prédecessor^ 

possuía^ em grau eminente, o pòdér slStematiza^q^ipdtó ; 
pensável à unificação do seu vasto saber . Ao :s é U ; v ; i -  

: a um gênio latino, estava reservada a glória de levaria têrmo, 
á ma,is perfeita síntese filosófica de tòdós os tempos ,

; ; Sí Tomás é a potência da ordem. Pino, preciso, minu
cioso, sagaz nas suas ahalisès.psicológicas e morais, fòi prim- 
cipàlmétítè pela sua singular, capacidade de síntese qué èle
s. e impôs à  admiração da posteridade. “É a inteligência mais
lúcida e d  mais poderoso sistematizador da Idade Média <., C

' -Ninguém. aíites ou depois dêle, possuiu enx tão altó grau :Q 
dotíx da Síntesei” 11 A grande cohstrúçãó fücisÓfica do maior 
dos gregoè, êle a repensou com gênio não sòmènos aojdo sém 
autor; eliminou-lhe as desarmonias interrtas, prólôhgou-lhe 
as linhas mestras e enriqueceu-a com todos os tesouros assi
miláveis, acumulados pela atividade filosófica dos mestres 

; posteriores ao Estagirita . Da escolástica anterior eliminoua 
piurálidadé das formas substanciais; ;o' iluminismò aügüsti-r 

: nianô, as rationes seminales, o primado da vontade; do neô- 
platonismo, as emanações panteístas ; acolhidas por Avicena; . 
dó aristotelismo arabizantè de Avehróis, a unidade da inte-. 
ligência ativa e a negação da Providência. O imenso material 
que o momento histórico lhe punha ptovidencialmente nas 
maos, êle o senhoreia do alto de sua inteligência poderosa e 
com a visão dominadora, ampla, profunda, e prolongada pela 
singular faculdade de concentração intelectual, sem desmaios 

• nem intermitências, levanta em poucos anos esta admirável

i l .  A. Baumgartner-Ueberweg, Geschichte der Philosophie,
t. II, 10* ed., Berlim, 1915, págs. 478 e 485.



‘‘comparável às catedrais dos p rin -. 
■ ;- q u e  buscam, também elas, à sua po- 
, . lógica e na sobriedadei” 12 ,
•//:« 'vS^J^í^òatós de.Aquíno é um pensador profundamente meta- 
I:y-, suá genialidade metafísica pervade tôda a gran-
Ãí%t^’| m ;.^ iu a  obra sistemática. 13 É à superioridade dêsté dom 
ílp/^flabíràVo que êle deve a unidade, coesão e vitalidade imorre- 

:y f^p |ira  de sua obra doutrinai. São poucos os pensadores que 
♦.; conseguem elevar-se acimá das determinações concretas do 

í| ^ ; : , '^niundo-èensível para investigar p ser, a sua natpréza> as (suas 
Í:j: propriedades transcendentes, as suas leis universais que do-

minam, imóveis, as idéias e os fatos. Mas esta é a condição 
primeira de uma vocação filosófica. Quem não chegou ainda 

g, ^ , a convencer-se de que há uma ciência do ser como tal, in- 
dependente: e superior às ciências que consideram os sêres 

| W; j  nós aspectos particulares em que os encara o mat emático ou 
%féS' ° biólogo, hão se elevou ainda à altura da filosofia . O mais 

que lhe sairá do esfôrço intelectual é uma antologia bas- 
íjáfs; v , tarda que Se confunde com a sistematização geral das ciêm 

cjas, condenada pelo progresso destas ao suplício de uma 
revisão eterna. Só a profundidade da visão metafísica ]pode 
assegurar a unidade do saber, e se o tomismo apresenta* 
como nenhum outro sistema escolástico, tanta solidez de es
trutura interna, é que S. T om ás, no vigor de sua intuição 
metafísica., se elevou incomparàvelmente acima de todos os 
seus contemporâneos. : - • • \ /

Resumindo: no ambiente medieval que lhe viu a gê- 
:> nese histórica, o tomismo caracteriza-se pela grandeza e aca

bamento do seu trabalho de aristotelização do pensamento 
escolástico. O peripatetismo do gênio cristão proclama deci
didamente a autonomia interna do saber racional e apre-

■'■v
Ük

12. M. de WüTjF, Histoire de la Phüosophie médiévale, 5.a ed., 
Paris, 1925, t. II, pág. 30.

13. M. Grabmann, Thomas von Aquin, Kempten u. München, 
4.a ed., 1920, pág. 58.
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••se.com o caráter de uma síntese robusta,:cujos funda- 
f^víuíptttos descansam na solidez da experiência sensível e cujos

Í̂̂ LCiúpiós se elevam ao mais puro intelectuaüsmo. À grandeza 
^.«^í^.benemer&icia.. desta:' obr§i gigantesca, que. ás diga um 
§ff'■ aUtor insuspeito: “Le plus grand service que VEglise alt pro- 
i f̂ > . bablement rendu à la penséè humaine a été d,aãopter .au 
|||:; siècle la doctrine' péripatéticienne et par là d^intposer
§§̂ ^ ± 'h o r n m e s  Vobligation de raisonner ióutes choses:” 1* ■

f c ' - -  ' II V'.

Poderiamos ampliar ainda os horizontes e colocar ò to
mismo no vasto cenário do pensamento humano para invès- 

:, tigar aí os caracteres que o distinguem das grandes Siste- 
hiatizações históricas da filosofia, Êste, porém, fôrá trabâlhó 

% de mais largo fôlego e exigiría um confronto minuciosò) dás 
teses fundamentais da metafísica e da psicologia, que per
mitisse Vcentuar semelhanças e discernir diferenças. Outros, 

.. neste mesmo numero, se incumbirão talvez desta tarefa de- 
: licadái Nãò iremos ceifar em seara alheia. Contentárínos- 

emos apenas com assinalar algumas diretrizes gerais nâ orien
tação do pensamento tomista, suficientes para individuar-lhe 
os traços dominantes da fisionomia. São' impressões de con
junto, tomadas de longe e do alto' como as vistas pano
râmicas .

Um dos caracteres que mais impressionam na síntese 
de S. T omás é a sua plenitude. Outros chefes de escola são 

_ fragmentários, mutilam a realidade, exigem dos discípulos 
abdicações dolorosas e renúncias impossíveis.

Aos que se entregam, dóceis, à disciplina do seu magis
tério, Comte começa por impor um sacrifício formidável. O 
ser cognoscível, afirma-lhes o mestre (provas, não as há), 
identifica-se com'ò ser sensível. Ácima das experiências do 14

14. G. Sorel, na Bevm de Métaphysiqwe et de Morale, Sept. 
1902, pág. 542.
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que passar por estádios efêmeros e i 
"• rpm; dftsftnvrilVimftntn _•: Á su a  fasfi defin itiv

;® í | |^ ^ ^ p a i d e  do pensamento, a vedarem qualquer esfôrço in- 
í ||^ ^ ^ p ij |a d ò r  para além do ■ domínio da realidade tangível . 

fíÉíéstafte, ao homem, ser racional que, orientando a sua ati- .. 
^lédade específica para o têrmo.a atingir, deve realizar a pró- 

- í  piria finalidade de um modo consciente, se pretende impor,
:" :em nome de uma filosofia irreformável, a renúncia a qual- 
: quer tentativa de conhecer ou ainda de sondar a pureza de 

= V, suas origens, a elevação dos seus destinos, isto é, a dignidade 
-da própria natureza.

O positivismo ingênuo deixou-se absorver todo, como 
;; as crianças, pela curiosidade dos fenômenos externos. O , 

idealismo, máis sério, olhou para dentro e, todo concentrado 
' na atualidade transparente da idéia, sacrificou-íhe a réáli- . 

'  dade das coisas tangíveis. Mundo dos corpos, espaço que os 
acolhe e separa, tempo em que se sucedem as coisas móveis, 
outros sêres diversos do ato intelectual que os pensa tudo 
fantasmagoria, sonho, alucinação projétada há solidão do 
n a d a .15 A existência tôda se resume no solipsismo absoluto 
do ato puríssimo do pensamento. . . . .

. É difícil pensar, impossível viver uma filosofia assim. 
Tem-se a impressão dolorosa de uma camisa de fôrça a to - , 
lher-nos a liberdade dos movimentos mais espontâneos e in-

.y*:■ W:.

■ %

15. Já o notara Fichte: “Alie Realit&t verwandelt sich in einem 
wunãerparén Traume ohne ein Leben, von welchem getrüumt wirâ, 
und otine eihère Geist, dem da tràumt, in einen Traum, der in einem 
Traume von. sich selbst zusammenhangt. Das Anschauen ist der 
Traum. Das Dehken, die Quelle alies Seins Und aller Realitãt, die 
ich mir einbilde, meines Seins, meiner Kraft, meiner Zwecke, ist 
der Traum von jenem Traume". Werke, II, 245.
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dispensáveis à vida. O empirismo e o idealismo — dois pólos 
èntre os quais oscila, ansioso e desamparado, tanto pensa
mento moderno, são sistemas fragmentários, extremados, ar
tificiais. O tomismo é çompletamente humano.
"j. Depois que o espírito, dando-lhe a voltá inteira e exa
minando, à luz da análise mais rigorosa e da çrítica rqais 
severa, a solidez de cada uma de suas partes* s e põe a icon- 
téinplar-lhe numa visão sintática a  grandiosidàáie^ e tôéza 
do Conjunto, experimenta a quietude benfázeja de (tóar- 
monia total. Nenhuma evidência exigida em sacrifícios síStí 
temáticos, nenhuma tendência frustrada, por falta do têrnio, 
na espontaneidade incoercível de seus movimentos, nenhuma 
aspiração nobre degenerada em pessimismo inéuràvelmente 
desesperador ante a ruína dos seus ideais. A natureza hu
mana acatada na dignidade do seu valor é respeitada nà 
integridade dos seus direitos. É a plenitude;

V. * *• *

Se a filosofia de S. Tomás é poderosamente compreen
siva, deve-o à sua docilidade ao real: é uma filosofia enainen- 
temente objetiva.

Aqui, em antagonismo irredutível, ó mundo tomísta/se 
opõe ao mundo kantista. O solitário de Kõnlgsberg tentou, 
npm esfôrço hercúleo, deslocar o eixo do pensamento hu
mano. O ato çpgnoscitivo já hão é uma representação mas 
uma criação do seú objeto. De um só golpe, tôda a realidade 
esvaece, e, eterno x de uma equação insolúvel, foge para 
sempre inatingível ao esfôrço da inteligência. O que nós co
nhecemos são as aparências das coisas, e estas aparências 
nós é que as fabricamos. O espaço com a extensão das suas 
dimensões, a história com a sucessão cronológica dos seus 
acontecimentos, a atividade dos sêres com os seus nexos de 
causalidade e realizações teleológicas —  nada disto é real; 
nada disto é; aparece somente. Entre a universalidade das
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de às conhecer; ergue-se umá 
Idê; fôrrríiàs subjetivas e a priori que pára sempre tor- 

hainji^pòssível ò contato do espírito com a realidade. Gomo 
íiifeiá imenso polvo num rochedo, isolado na imensidade dos 

q homem debalde estende os longos tentáculos no 
.̂ azio dds espaços; nenhuma resistência responde ao bracejar 

seus gèstbs desesperados .
;;:õ£;A : inconsistência vàporòsa da filosofia das, aparências 

tfomàs opõe a  solidez robusta da filosofia do ser. Aõ sub- 
jetiyismo que faz gravitar (os; sêres em tôrno do espírito, o 
objétivismo que subordina ò espírito à realidade indestrutível 
das coisas. Nadá de formas subjetivas e a priori, inerentes 
orgánicamente ao pensamento como condições eèsehciais dó 
seu exercício. Esta túnica de Nessus,' de que se não pode 
despir a  inteligência, isolaria para seippre o homem na im- 
possibilidáde incurável de conhecer, isto é, de atingir um 
objetó extramental, de construir uma ciência da realidade. 
O objeto da inteligência nãq é para o tomismo uína pura 
representação subjetiva, mas o ser, que ela atinge, no seu 

. primeiro: ato, em tôda a ; sua extensão e plenitude real: ens: 
est prima conceptio inteílectüs.i6 Outras, portanto, bem 
outras são as causas geratrizes do conhecimento. Éá a facul
dade perceptiva, a inteligência, luz subjetiva (lumeji sub- 
jectivum quo) , cdmo umá capacidade ativa de representação, 
subordinada, no seu exercício, a um complexo de condições 
lógicas e psicológicas, leis constitutivas do espirito qüe são 
nõrmas de sua atividade, não têrmos óbjetivos de sua apreen
são cognosçitiva. Há o objeto extramental, luà também êle, 
mas objetiva, ipsam intélligibile vocatur lumen vel lux ,a o 
ser em tôda a sua transcendência, o ser em tôdas as suas 
especificações e determinações concretas, que à inteligência 
se impõe com tôda a fôrça de sua existência e de suas leis 
independentes dó espírito.

10. Pôster. Analyt. 1, I, lect. 5.
17. Summa Theol. I, q. XII, a. 4.



jf : A realidade, portento, constitui ò òbjetò; da nossa ativi- 
;i dade intelectual e a norma legisladora dánossàciência.
|i O espírito; que é uma das formas do que existe, obedece,
I também, êle, à universalidade dos princípios fundamentais do 
|  ser; a ordem lógica das idéias subordina-se &  ordem onto- 

lógica das realidades; a ciência e a  filosofia; conservam a 
|  dignidade e o valor de conhecimentos certos e objetivos. Ao 
|  homem, vítima, na teoria kantista, dé ilusões necessárias, res- 

titui-se a segurança robusta e pacífica na visão clara do 
% que é. ' . ■'

Uma das formas mais interessantes da docilidade ao 
k real que caracteriza o tomismo é o seu respeito à tradição .
|  O opulento patrimônio intelectual, acumulado pelo trabalho 

paciente das gerações que foram, é upia realidade histórica 
;i de que não pode impuneinente prescindir o pensador Òbjé- 
r;;: tivo. A própria natureza social do homem/impõe-lhecomtr 

condição; de vida e de progresso a solidariedade na colabp- 
B ração intelectual entre ps mestres passados re os contempp- 
í râneos. Submeter-se com prudência a esta imposição de fató 

' e de direito é ainda acatar a realidade das coisas. ;
. Boa parte da filosofia moderna, pára a qual o passado só 

representa um pêso morto a destruir, assim p não entende. ' 
A pretensão ingênua de um dos seus fundadores, ide pôr os 
ombros frágeis à grande emprêsa de uma “insiaufatio rnágna ' 
ab imis funãamentis” 18 passou como uma haereditas damrio- 
sa a quase todos os seus sucéssores. Daí esta ânsia mórbida 
de destruir, êste prurido do novo, do médio, do original. È os 
sistemas efêmeros se vao multiplicando e juncando com os 
seus destroços o solo da história que dêles apenas conserva 
uma memória apagada, ídolos que uma geração adora e outra

18, F. Bacon, Novum Organum L. I, Aphor. 31, Aph. 84: “De 
antiquitate opinio... negligens omnino est. Ed. de Londres, 1920, 
pág. 98.
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• , queitoa^ Já há um séculoescfevia Hegel: “Cada filosofia 
apresenta-se com a pretensão não só de refutar as filosofias ' 
passadas mas de lhes evitar as falhas e acertar finalménte o 

, alvo. Mas aí está a experiência a mostrar-nos que a estas ; v; 
fijíosófias pem se pode aplicar a palavra da Escritura (Act. : '

Vê lá já estão à porta ós pés dos que te  hão de se-

Toarás era toais justo e mais humilde. À docilidade '
é para êle “uma -virtude útil em tôda a vida intelectual”; 
dèyey do homem prudente é que “se aplique com solicitude, o ' ] 

' assiduidáde e respeito aos ensinamentos antigos sém OS des- \
curar por indolência nem os desprezar por orgulho.” 19 20 21 Êle j

i '  não começa a jsua filosofia coto um mahifèsto de ruptura I
com d  passado; seu desejo é integrár-se na continuidade dó 

; pensamento humano. “11 a eu le sentiment de la tradition
qu plus liaut dçgré; oij, peut ãire qúè x?est ià ; ;

v ques particulièrés de sòn génies le secret de la perfectúm sqn ! ‘ I 
: òeuvre, comme de son immense actiqn intellectuelle.” Ç)j 

e ^  história da filosofia riãp representava apenas para
' êle uma curiosidade dé erudito, mas, utoá escola de fonnúção ; 

intelectual, da qual auferia a dupla vantagem de assimilar 
as. verdades adquiridas e evitar os escolhos em que haviam 
naufragado outros pensadores. 22 ; ■

Eem supérficiai e ingênua haveria dé parecerálllÁ a fi- ; v %
losòfia da história que áfirtoasse a inutilidade completa dos 

v: sistemas arrastados no fluxo do tempo. Só um empirismo
 ̂ estreito confuütí,iria coto a ruína dás teorias físicas de uma

' çiência experimental em formação a necessidade de revisão V 
periódica dos princípios metafísicos cujo valor é indepen-

^  ALOÇÜÇ6EÍ3 fc ABTIGQS "K 1 ■̂■vV

19. Hegel, Woriesungen über Geschichte áer Philosophie, Werke, 
XII, 29.

20. Sumraa Theol., 2, 2ae, q. 49, a. 3.
21. R ichard, Positivité de la ãoctrine âe S. Thomas, em Xenia 

tomístlca, t. I, pág. 35.
22. Cf. De anima, I, lect. 2.
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: - dente das determinações partipiüa^s d ^  pfdpfid
unidade do espírito humano que reclama a imutabilidade 
dos grandes princípios sob a contingência dois dados empí
ricos. Sem esta unidade, que seria a história do pepsamçnto 
mais que uma sucessão de fenômenos psíqutóos sem .axpU-, : 
cação, sem causa e sem nexo? =

4  tradição pferece, portãntòi na filctôofiá ^  
d mãla, o apoio de sólidos fundamentos ê os-çph£çi^

; saber de experiências feito, Respeito, da tmdièãp?
é reino da autoridade : Um buscaí sinceramente a c õ l ^

: ; dos gênios do passado, outrõ substitui o ■ :;p re s tíg iõ í:^ ||^ :;r :t,, ;; 
V nome à  fôrça dos argumentos. QüãÒ longe estivesse íjLvÊoi^ 

de qualquer subserviência intelectualbem 0 deixave» d 
sificaèão do toctís ab aucioritate, como O mais frág:il de ■
èst jnfirmissimus. O que tfiurifa em filosofia, já  lh é :h r |^
ensinado o séu grande mestre Alberto MÁísno, é a verdá|&:3rl :̂ ':';í  

; veriüis vihcit et invalesdt super omnia. 23 24 Nò;joéirar as Òpir;;" V 
niões filoSófiças, frisa S. Tomás, o homem não se devé deisar 

: influir por simpatias ou antipatias: o critério supremo é a
' certeza da, verdade . 25 Com êste amor desinteressado ‘doíiáu^K1 

premo bem da inteligência servido por uma lógica impecável, 
o estudo dos príncipes do pensamento só Uie podia dècuplar 
a fôrça nativa do gênio. O sistema por êle construído, longe 
das excentricidades efêmeras, seria a expressão mais cpmi ./• 
plèta para o seu tempo desta philosophia perennis qu e na 
ordem natural é o mais rico tesouro da humanidade .

Í} \ vV' ’ ‘. ■■ ■■■’

Com ò mesmo espírito de larga e benévola hospitalidade 
com que acolhia as contribuições do passado, S. Tomás

23. * Summa Theol. 1, 2ae, q. 1, a. 8, ad. 2.
24. Alb. Magnus, Ethic., 1. 1, Tract. 5, cap. II.
25. In eligendis opinioríibus vel repudiandis non debet diict 

homo amore vel odio introducentis çpinionem sed magis excertitu- 
dine veritatis” (In metaphys. 1. XII, lect. 9.)
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abria, no faturo, tôdas as possibilidades de progresso. Pro
gresso que não é destruição sistemática do antigo a conde
nar-nos á uma perpétua infância, mas interpretação mais
profunda das grandes doutrinas filosóficas, prolongamento 
das suas Unbils, aplicação dos princípios imóveis aos novos 
dados dá çiênçia ou aos novos problemas postos pelo evolver 
dã,éiviiizàção. •;< V..
‘  ̂Dêste progresso o Santo reconheceu expiicitamente a
necessidade e expôs-lhe a teoria. “É próprio da natureza
humana o conhecimento progressivo da verdade” . “O homem 
eleva-se gradualmente do imperfeito ao perfeito” . Cada in
teligência de envergadura dève contribuir para preencher as
lacunas “nos trabalhos científicos dos que a precederam.” 
(Cumpre contar com o tempo, que é “bom colaborador” . “Por 
éxígUá qüé seja a contribuição do gênio e do trabalho de 
cada um, a coleção dos esforços individuais representa algo 
dé grande.” 26

Aí está mais um caráter e não dos menos nobres do to- 
mismo, “O que é novo e original na obra do S. Doutor”, 
observa um historiador da filosofia, “é o espírito que aprecia 
o valor da verdade onde quer que se encontre e a  .convicção 
nêle mais fórte e profundamenté radicada qüe em nenhum 
outro escolástico, de que tôda a verdade e tqdos os Conheci
mentos provenientes dè qualqUer fonte são suscetíveis de 
uma integração harmoniosa^” 27

26. Cf. S. Theolog., 1. 2ae., q. 97, a. 1;. In I Ethic. lect. XI; in 
Metaphys., e XII, leçt. I. Sôbre o modo com que S. T omás conci
liou o respeito à tradição com a s . exigênciás dá crítica e do pro
gresso, escrevemos mais difusamente em outra ocasião. Veja-se 
Revista de Cultura, 1927, págs. 217-220, 308-320.

27. W. T urner, Hist. of Philosophy, Boston, 1903, trad. it., Ve- 
rona, 1906, pág. 341.
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; Uma filosofia que lançava raízes tão ^íofündas na. his
tória, herdeira das mais altas tradições do pensamento âtibo* 
.e oferecia à posteridade, na sua objetividade impessoal, as 
mais sólidas bases de uma intérpretação Çóerèhte do uni
verso, não é a expressão particular e transitória d« phia era 
que já não volta, — é uma filosofia verdadèirainerite hu7 
mana, câpaz de ser repensada em tôdas as épocas,:' põr tôdas 
as inteligências. À restauração moderna da escolá^tièa;ej dè 
modo particular, no tomismo, nãó representa, pois,; ü&' mõ- 
vimento fictício e superficial que pretendesse, por insfâhtes, 
galvanizar um cadáver. È apenas um retomar o fiò partido 
da grande tradição intelectual da humanidade. É o lançár 
no campo de lutas dò pensamento moderno a vitalidadç dè ' 
uma síntese que lhe há de assimilar, sem dificuldades, Os ele-, 
mentos sadios e salvá-lo da dissolução da anarquia óu da ôâí 
tástrofe de um suicídio. ^ : ■■ . o ílí-'

Êste trabalho é necessàriamente vagaroso. Não se ope
ram as revoluções ideais com à mesma rapidez que as ar
madas. Efa grande o monte de preconceitos acumulados 
contra á escolástica pela superficial Renascença é repetidos 
pela inconsciência palreira e cheia dè si do nefasto século 
XVIII. Pouco a pouco, as opiniões feitas vão sendo revistas 
e cedem o lugar à luz da sincera investigação científica. As 
velhas antipatias .sucede a curiosidade e a esta, muitas vêzés, 
a mais franca benevolência.

Quem vem acompanhando de perto o movimento filosó
fico contemporâneo já terá notado neste primeiro quartel do 
século XX uma mudança ̂ de atitudes pára com o tomismo 
altaménte significativa e consoladoramente favorável.

Hoje em França Maritain e G ilson, um no Instituto Ca
tólico outro na Sorbona, ocüpam os primeiros lugares, entre 
os mestres que dirigem o pensamento das novas gerações.

Na Alemanha, a legião dos neo-escolásticòs impõe-sè 
não menos pelo número que pela qualidade e influência dos 
seus combates. M. G rabmann , J. Geyser, Max Ettlinger, A.
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D ^ qfjp, F/ SÀwjki, B. Geyrr, M. Baumgartner, J. Lin- 
dvvorsky, J. Frõbes, j. A. Endres, titulares quase todos de 
cátedras universitárias, uns aplicando o método dialético- 
exegéticov outros, o genético-histórico, contribuem todos para 
fundar uma interpretação mais perfeita e dar toda a sua 
valorização de atualidade à extraordinária obra doutrinai do 
maior dos pensadores medievais. Máis, interessante, vporém, 
é observar o movimento de aproximação que vai diminuindo 
as distâncias entre o tomismo è outras correntes filosóficas 
que, pelas suas origens históricas e pelas influências do am
biente em que se desenvolvem» nrais adversas e irredutíveis 
se lhe haviam mostrado até há poucos anos. Não levamos 
a.coragem do riosso otimismo até a ingeníiidade de julgar 
iminente ou mesmo provável uma tomização completa, e unâ
nime do pensamento moderno / $ão profundas as divergên
cias; são complexas as causas que nos separam e muitas 
delas, infélizmente, de ordem extrafilosófica. Mas é sempre 
grato ver barreiras que desabam e preconceitos que se dis- 
sipajn.

Entre as várias escolas neokantistas* salientaufcseíds do 
realismo crítico e a de Marburgo O vulto rpais eipinente 
da primeira é Osvaldo Külpe (1862-1915.),,. Néle pv re^dismo■ 
crítico e a  teoria dõ conhecimento aproximarnse em muitos 
pontos da esçolástica. As suas investigações psicolôgicás le
varam-no a reconhecer uma diferença esseneiai entre o co
nhecimento sensitivo e o intélectivo: é no. próprio • campo da 
experiência científica a derrota dõ étopirísmo sensuálista. 
Fora da consciência. existe uma realidade e esta realidade é 
acessível ao nosso conhecimento; mesmo depois de Kant, a 
metafísica, não só é possível, mas necessária. 28 — O baluarte

28. Cr. O. K ülpe, Einleitung iti ãíe Philo$ophie, Leipzig, l l .a 
ed., 1923, págs. 186-210; Id. DieReálisieruttg. Ein Beitrag zur GÍund- 
leigung der Realwissenschaften, 3 vols., Leipzig, 1912-1913. Os dois 
últlipos volumes foram publicados por A. M esser, depois dá morte 
do autor. A mesma teoria de K ülpe, com poucâs modificações, en-
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:|imais forte do neokantismo é, porém, a esçóíâ de Marburgo» 
tradicionalmente de uma hostilidade intratável à m etafísica. 
Pois é da observância de Marburgo que saiu ÍÍicolau Hart- 

Ksmann, atualmente professor de filosofia erri Golôriia, cbm 
"fobra poderosa (Nicolai Hartmann, Grundzüge ètner: Metá- 
%physik der ErkenntníssJ 2,a ed., Bèriün e Beipzig, Í9$5)^ éjn 
|-que se proclama categòricamente a objetividade; dd; çóphè' 
r cimento, a independência do objeto ém relação aÇj^ttsa- 
' mento, a necessidade de uma metafísica como prolegômenò.

indispensável de qualquer teoria do conhecimento . HAáTrí  
. mann é um admirador de Aristóteles e xma prècònizádQ ;̂d^> 
}' sua metodologia filosófica. Àfinidàdés ainda mais àcéhthâ- 

das com o peripatetismo acusa Günther Jacqby, que na sua 
; grande obra metafísica, Allgerneiw Ontólogie der Wirklicfc 

; keit, Hálle, 1925, conclui pela im i^ri^ciâ  naanifesta do imá^
• rientismo e còrrelativa necessidade de admitir a transcehdênr

cia absoluta do objeto. A ;
Fora das escolas históricas ó sistema que, pela fôrça de

• sua originalidade e pela profundidade de sua ipfluência,;mais 
:. forçou na Alemanha â atenção do pensamento’ filosófico, du*- 
' rante êste primeiro quartel de século, foi a fenomenologia

dé E. Husserl. Desde os seus primeiros trabalhos lógicos 
(Logiçche Untersuchungen., Halle, 1.900) até à exposição .das 

' linhas geráiS da fenomenologia (ftíèch zu einer reinen p)iq- 
nomenologie rund phãnomenologischen Philosoptiie, 1913), 

vO professor dè Gottinga combateu o psicòiogismo, restitulndo 
; ' à lógica â sua autonomia e esfórçando-se por ^onstruir .umâ 
>: filosofia scientífica no gênero de Leíbniz Sem se deixar in-
• timidar pela acusação de volta à escolástica. — O neo-aris- 

totelismo de Balzano e Brentano, com sua larga influência, 
o neòvitalismo de H. Driesch e E. Becher, aí estão a ateStâr,

contra-se nos seus discípulos Aogust Messer e Ernst Dürr. Sôbre 
as suás afinidades com o tomismo, cf. M. Grabmann, Des Kritische 
Realismus Külpes und der Standpunkt des aristotelisch-scholastischen 

[ Philosophie, Fulda, 1916.
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no campo dá fílòsofia biológica, quão larga vai'sendo a in
fluência do antigo pensamento grego na cultura, moderna. 
A renascença da metafísica, a afirmação do realismo crí
tico, a deçadência da psicologia associacionista, a diferença 
èritre á  vida'cógnoscitivá e apetitiva, entre o conhecimento 
sensível e o intelectual, são outros tantos pontos dé contato 
entre o tpmlsrho e a filosofia contemporânea alejnã, que se 
desenvolve nà mais intensá férmèntação intelectual Notá-los
é um prazer e uma esperança.

Òs países áhglo-saxônios foram os que se mostraram por 
longo tempo mais refratários à infiltração das idéias neo- 
escolásticas. A mudança nestes últimos anos foi, porém, sen
sível e animadora. O inquérito empreendido por Zybura 
entre os professôres inglêses, norte-amerioanos e canadenses 
e por êle reunido num livro altamente instrutivo mostra-nos 
a alta estima que, nos grandes centros universitários de 
Harwafd, Princeton, Coiúmbia, Boston, Chicago, Oxford, 
Edinburgp e Londres, vai cercando o movimento de restau
ração «toihistà. 29 Se aqúi e ali ainda se observa a sobrevi
vência teimosa de velhos preconceitos, a impressão geral é 
de um interêsse e de uma simpatia crescente. As antigas 
atitudes de desdém, filhas de uma ignorância satisfeita, já 
não dizem bem nas altas esferas do pensamento' filosófico, 
Só lamentamos a necessidade de limitar as nossas citações, 
em apoio de quanto acabamos de afirmar. A^Edemos uma 
ou outra. Edgard S' Brightmann, do Boston, nota como “o in
terêsse que hpje desperta a neo-escolástica é maior que há 
25 anos atrás” (pág. 32); J. W. Scott, do University College, 
Cardiff, registra que “nas rodas mais adiantadas da filosofia 
inglêsa contemporânea cresce o respeito à neo-escolástica” 
(pág. 84); Bertram Windle, professor na Universidade de

29. John S. Zybora, Present-ãay thinkers and the New-Scho- 
lasticism, An international symposium, 2.a ed., London, 1927. Os 
números que se seguem às citações do texto referem-se às páginas 
dêste trabalho.
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[ Toronto, no Canadá, verificou também êle ‘íjiqs países de 
língua inglêsa... uma mudança muito, notável de opinião 
acêrca do valor da filosofia escolástíca... (para ;os não-es- 

§■ Colástícos) a escolástíca é coisa com que Se deypçontar” 
|  ' (págs. 92, 93), O Prof. A. A. B o w m an , da célebre ^niye?si_ 
f|:;dade, de Princeton, vai ainda mais longe: ‘‘creio 
| |;  gana completamente quem supõe o pensamento cóiíténièP^ 
$;'jrâneo hostil à escolástíca .A o  invés, parece-me qué  ̂ h^|è? QS 
| | :éspíritos màis sérios são muito simpáticos ao pensar rQbnstó 
p\dós éscolásticos” (pág. 27). Um entendimento mais ínti^an ■ 
g&*entre as duas correntes filosóficas é um desiderátum exprèsjsp 
|f  por mais de um professor. R. B arton P erry lamenta, nos Ès- 
Içtados Unidos, “a falta de contato entre filósofos católicos è- 
pínão católicos, — situação em desfayorávei contraste com as’ 

relações existentes na Europa” *■ (pág. 5 ) . Ralph B like? da 
Universidade de Washington: “que escolásticos e não êsco- 

pí lásticos òheguem a uma recíproca inteligência parece-me 
Iratualmenle um grande desiderátum. Para esta inteligência 
Éíjá estão maduros os tempos” . “A meu ver,” continua o pro-
Iffessor, “a filosofia escoláftica acha-se em condições; de trazer 
§  uma valiosa contribuição à solução dos problemas filosóficos 
^contemporâneos” (pág. 59). Depois de exortar os escolásticos. 
|||a  entrarem franca e sinçeramente nas preocupações do pen- 
iffsamento moderno, conclui: “EstoU persuadido que verão suás 

idéias fundamentais amplamente sustentadas e confirmadas 
| |  é serão facilitados na emprêsa de elaborar e desenvolver estas 
If rdéias numá síntese mais rica e mais útil de quanto tem sido 
p a té  aqui atingido por êles ou por seus contemporâneos não
!  * escolásticos” - (pág. 61).

Terminamos, subscrevendo sinceramente os votos do pro- 
jj$ fèssor americano. Vetera novis augere et perficere; preparar 

uma síntese mais rica, completando os tesouros do passado 
|v com os esforços do presente, nada tão em harmonia com as



, rrieüíórés tradições è ò espíritoleal daFilosofia perpné. Já é 
4  •-*•• l^ p o-iiè u dèiinitiva 4e velhos injustificáveis

'• • eqiiívocos. p'/.-/-;., - ’’ ••"/;’•••.' 4
" V t f m a d b  im ^ e ji t i^ o  è db agnos- 

í’4 t i c i s m o ;  oim senso máis viyp^e positivo da ré^idade; um rigor 
4; : : niais severo nà lógica de süàsdeduçõesaUádo á iimpidez e
4 4  . - •: • e^atid|ò dar;ling^ãgerá;i ■ .^érsúasão de què as. questões /. 
44'.,/'-" eternas são ãs ína,is ptóíu®dainente àtúáis; ümá.indepen-■ - 

dêrièia- maior-dai.auwrsfâ'^^-4tt_;íaodà^e da Sedúção das jneof /
=// : - .ViéUtdes...eíêm̂ rajst;;'xüeií' jfcó-.sqir, pràtícamente .

manifestado num amor sincero’ e desinteressado à verdáde 
,.Í ; . ' total què com êie se identifica: eis o que poderá .ganhar o
X- .  pensamento moderno numa 'convivência assídua còm as 
jp .. óbrás de ToáiÃs de ÁQtmro.. E estas vantagens valem por / / '  
p  s ; : unia'1 emancipação: veritas liUerapit vos. .. \

y/x-, - M ^G tjfçõgg; E ARTIGOS ’ , ' '■ p  ■: >- ■ •: ■ ■ ••'■;•.•



ATEÍSMO MILITANTE

* Ateísmo militante! expressão nova a designar uma rea
lidade também nova.

Como fato individual, a negação de Deus é quase tão an
tiga como a humanidade . Conhecemos os ateUs que se abo
toam, tristonhos e silenciosos, na solidão de seu deserto in
terior; conhecemos também os inquietos qüe se atirairi às 
aventuras de um proselitismo sem glória. Casos isolados, que 
se multiplicam com freqüência nas civilizações em decom
posição.

Como fato social, ó ateísmo é um fenômeno inédito na 
vida da humanidade. A etnografia e a historia não conhe- • 
cem povos sem religião . A observação do velho P lutarco en
controu nos estudos mais recentes e mais Completos uma 
confirmação definitiva. “O ateísmo não existe em parte al
guma, senão em estado errático”, afirma Quatrefages. * 1

Com o advento do comunismo que, a todo transe, pre
tende traduzir em realidade social o m aterialism o dialético 
de Mabx , a irreligiosidade passa a ser o ideal de uma nova 
civilização, e o combate à divindade, a condição preliminar 
de seu triunfo na história. Sem extirpar das consciências

* Artigo publicado na revista Verbum, Rio de Janeiro, tomo II, 
fase. 3i°, setembro de Í945.

1. De Quatrefages, UEspèce humaine, 1878, pág. 356: “L’a$ser- 
tion ã’après laquellé il y aurait des peuples ou des tribus sans re- 
ligion repose soit sur des observations inexactes, soit sur une con- 
fusion â’idées. On n’a jamais encore rencontré de iribu ou de 
nation qui ne crüt à des êtres supérieurs, et les voyageurs qui ont 
avancé cette opinion ont été plus tard contredits par les faits. On
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a crença em Deus e tudo o que ela representa para a gran
deza, a paz e a esperança das almas, a humanidade não atin
girá a meta de sua evolução na conquista da felicidade. Uni 
ateísmo militante identifica-se assim com o próprio esfôrço 
de libertação salvadora. Acenar aos homens com um novo 
estilo de civilização em que Deus é o grande inimigo e, para 
levar a têrmò esta transmutação radical de valores, mobi
lizar, num titanismo sem escrúpulos, todos os ressentimentos 
históricos e tôda a  avidez de paixões violentas, eis a ttagédia 
dó comunismo .

: Um estudo da gênese ideológica do marxismo porá em 
evidência estas correlações internas e essenciais, que fazem 
do combate à própria noção da divindade. a pedra angular 
da implantação e conservação do comunismo soviético.

I:

Nos 10 anos que precederam o Manifesto camunista de 
1848, formou-se e amadurePeu> na“S suas linhas mestras, o 
pensamento de Cablos Mabx. Os seus escritos desta época 
refletem, com as reaçõés pessoais, as influências dominantes 
que orientam para posições definitivas as primeiras hesita
ções. * 2 Entre estas influências sofridas, primeira, a de

a çloncile âroit d’appeller la religion, prise dans le sens le plus large, 
un phènomène propre è Vensemble de 1’humanité”. (T iexe, Manuel 
de Vhistoire des religions, trad. de M. Vernes, pág. 12.)

2. O estudo dêstes escritos, compostos alguns em colaboração 
com Engels, é d;e uma importância capital para o conhecimento 
da filosofia de Marx, que orientará mais tarde, como um a priori 
dominante, as suas teorias econômicas, expostas *em O Capital. Os 
mais importantes dêstes trabalhos são: Economia Política e Filosofia, 
1884; a Sagrada Famiila, 1845 (contra Bruno Bauer); Teses sôbre 
Feuerbach (1845); a Ideologia alemã (1845-46); Miséria da Filosofia, 
1847 (redigido em Bruxelas contra a Filosofia da Miséria de Protj-  
dhon) ; o Manifesto comunista, 1848. Estas obras encontram-se na 
primeira edição de obras completas.de MarxtEngels, iniciada em
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H egel. Não se pode compreender o autor*dp Capital, sem 
haver analisado a sistematização filosófica, proverbialmente 
obscura, mas inegàvelmente profunda, do pensador da Feno- 
menologva do Espírito. ■: /

K ant construíra o seu sistema sôbre o dualismo do nou- 
menon è do fenomenon, da coisa em si, ihcognosçível, e da 
súa manifestação, revestida das formas do espírito. Daí áhti- 
nomias entre o conhecimento e a natureza, o fiiüto e p; tó- 
finito, a liberdade e a necessidade, o possível e o real, qüe não 
raro desfechavam em contradições indisfarçávèis. Hegel pre
tende evitá-los e, para isto, suprimé a dualidade entre p -çò̂ : 
nhecimento e o ser, entre o Espírito è a Natureza. Tôda a 
realidade concentra-se na unidade do Espírito, e a oposição
entre sujeito e objeto não passa de úma oposição do Espírito 
a si mesmo. Os têrmos, que parecem contraditórios, quando 
isolados estàticámente, tornam-se inteligíveis quando mergu
lhados no dinamismo do pensamento. O espírito está su
jeito a um vir-rà-sér contínuo que sé processa em três mo
mentos: õ da afirmação inicial, em que êle sè conhece; 0 da 
negação, em que percebe o seu limite; o da recohciliação 
final, em que apreende a unidade substaiicial dêstes dois 
têrmos. Em outras palavras, o espírito movimenta-sè num 
ritmo tèrnário de tese, antítese e síntese A contradição: e o 
conflito é o aguilhão do seu progresso. È êste movimento in
terno do pensamento constitui a dialética.

Como o espírito é coextensivo ao ser, todo o racional é 
real e todo o real é racional. A dialética rege o pensamento
çõmo a história. E uma lógica que analisa rigorosamente o 
espírito não se distingue da metafísica. As diferentès formas 
do vir-a-ser universal sãp outras tantas manifestações da 
única realidade fundamental — o Espírito. Alienando-se de 
si, como num sono, é Natureza; consciente de si, é Estado;

Berlim em 1927. Marx-Engels, Historisch-Kritische Gesamtausgabe, I  
Sümtliche Werke und Scríften mit Ausnahme, des “Kápitas”, e na 
tradução francesa, Oeuvres phílosophiques, l-VI.



reveste-se de formas sensíveis na Arte, dê pensamentos exa
tos na Filosofia, de representações místicas na Religião.

Em síntese: uma única realidade, o Espírito, submetida 
a uma evolução, regida pela necessidade interna de uma dia
lética em que a luta desempenha um papel primordial: eis 
a intuição filosófica, que, desenvolvida por Hegel com uma 
amplitude de proporções, uma coerência de travação interna, 
uma elevação espiritual “desinteressada”, raras na história 
dá filosofia, se impôs indiscutivelmente ao pensamento ale
mão com “uma importância de influência que não é possível 
medir.” 3

Ao chegar a Berlim não se subtraiu o jovem Mabx a 
esta fascinação empolgante. Na primavera de 1837, pouco 
depois de chegar à capital, uma doença obrigou-o a inter
romper as suas ocupações normais de estudante e êle ati
rou-se com sofreguidão à vasta enciclopédia hegeliana. “Du
rante a minha indisposição,” escreve êle, “li Hegel de prin- 
.cípio a fim e já me havia familiarizado com á maior párte 
dos seus discípulos. Prendi-me mais solidamente a esta fi
losofia do dia, da qual pensava libertar-me.” 4 Que terá en
tendido de Hegel — lido de princípio a fim — êste jovem 
universitário que mal contava 19 anos? O fato é que o en
tusiasmo não durou muito e a adesão total ao hegelianismo 
foi, bem cedo, retirada. Neste novo passo, atuou, decisiva, 
a influência de F euerbach.

A multivalência do pensamento hegeliano alimentou, 
após a morte do mestre, a divergência dos discípulos. En-
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3. “Die BedeutuJig Hegels in der Philosophiegeschichte des 
J9. Jahrhunãerts ist unermesslich”. (F. Mauthner, Der Atheísmus 
íinã seine Geschichte im Abendlanãe, Stuttgart u. Berlin, 1923, t. IV, 
pág. 331.)

4. “Wâhrenã meines Unwohlseins hatte ich Hegel von Anfang 
bis Enãe samt den meisten seíner Schüler kennengelérnt. . .  Und 
immer fester kettete ich mich selbst an die jetzige Weltphílosophie, 
der ich zu. entrínnen gedacht”. (Marx-Engels, esamtausgabe, I, 1, 
2, págs. 219-220.)



quanto os conservadores — a ala direita — timbravam em 
; manter-se fiéis à síntese original — sistema e método — os 

moços reclamavam ruidosamente o direito de criticá-la e cor- 
; rigi-la em nome dos seus próprios princípios internos; con

servavam o método para demolir o sistema. Novas atitudes 
i políticas —  Hegel divinizara o absolutismo do Estado prus- 
' siano -r- e um radicalismo anti-religioSo caracterizavam esta 
V ala esquerda, também chamada “o clube dos doutores”, dç 
. que faziam parte, entre outros menos expressivos, B runo 

; B auer (1809-1882), D avid S trauss (1808-1874) é Ludw ig  
' F euerbach (1804-1872). Em 1835 Strauss publicava ̂ , süa 

Vida de Jesus e, em 1841, F euerbach lançava a sua Essência 
do Cristianismo? as duas obras visavam reduzir o cristia- . 

s nismo a uma simples criação dá consciêqcia humana.
|  Para F euerbach, o hegelianismo, que, na sua dialética;;
? partia dp infinito e voltava ao infinito através do finito, não 
|í passava ;de um pseudomisticismò, uma aplicação dos pro- 
ír cessos filosóficos a “matéria teológica” . A elevação do pen- 
$; sarnento humano à dignidade do Absoluto constituía uma 
S- tentativa de alienação, uma espécie de traição do humano.
I' Era mister reconduzir à solidez da terra firme esta filosofia 

que se perdia nas nuvens. E F euerbach atirou-se a um ma- 
I  ; teriaiismo radical. “A realidade única não é ó; Espírito, senão 
í" a Natureza, isto é, a matéria que sentimos. Em vez do mo- 

nismo do pensamento, o monismo da matéria. Existência 
real outra coisa não é senão existência material, sensível” .

P’ “Só o corpo distingue a personalidade real da personalidade 
imaginária de um fantasma.” 5

;; Um deus pessoal e transcendente é uma ilusão, criada 
• pelo homem, que projeta fora de si os melhores atributos 

de sua natureza. A Verdade, a Ordem, o Amor, as tendên- 
eias profundas, as aspirações mais ardentes que se identifi-

' ‘ .  . . .
5. L. Feuerbach, Essence du christianisme, tracL Roy, Paris, La-

croix, 1864, págs. 241, 124.
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cam com a. nossa espécie e se impõem a eada indivíduo, e o 
dominam è como que reclamam a sua adoração, nós as per- -I
sonificamos num absoluto transcendente e construímos assim j  
a noção daí divindade. Não é, pois, Deus quem cria o homem, 1 
é o homem quem cria a Deus.

Nêle se reúnem, hipostasiadós, todos os predicados essen- í
ciais da espécie, todos òs valores que lhe parecem, úteis e qüe 
o.simples indivíduo não consegue realizar plenamente'na pre
cariedade de sua vida. Deus é.assim uma projeção mítica, 
uma apoteose iàconsciente da natureza humana, 

v Mas êste transferi para; um sujeito pessoal dos predica- 
: dos impessoais da espécie hão constitui só uma mistificação 

enganosa senão ainda funésta. Criámos a Deus, como uma 
ficção, mas criamo-lo alienando de nós o que em nós há de 
melhor. Despoja-se. assim P homem da sua própria natu- 

■> r; reza, desvalorizá-se. Em vez dé conservar e pôr a sèrviço de 
si e da sociedade a sua inteligência e vontade, orienta-as 
pára um além quimérico onde a sua imaginação mítica pro
jetou uma ficção. A religião é, portanto, a grande inimiga 
do homem ; Por ela explica-se esta alienação, pela qual a 
humanidade se torna como qüe estranha (̂ = alheia) a si 
mesma, desumanizada, incapaz de realizar a plenitude do “ser 
para si”; Combater a  religião é reintegrar o homem em si 
inesmo. Uma preocupação humanitária sobredoira assim a 
hostilidade anti-religiosa.

;./ Em resumo. Um materialismo radical, inimigo de tôda 
metafísica, que desconhece os valores do espírito e não vê na 
realidade humana senão matéria; um ateísmo intolerante, 
para o qual Deus é um mito malfazejo, e a religião, uma 
ilusão fatal à humanidade e responsável pela alienação que 
lhe frustra a atuação de suas melhores virtualidades; um 
humanismo estreito, sem Deus e sem alma, em que a huma
nidade, fechada num terrènismo absoluto, plenamente bas
tante a si mesma, é a norma última de todos os valores e o 
fim soberano de tôdas as atividades.



TRABALHOS FILOSÓFICOS 4- 39

Aí estão outros tantos motivos quê serãó; assiijlüadòs por 
Marx e se encontrarão com variações múltiplàs^na orques
tração definitiva dã sua ideologia.

A obra de F euêrbach foi saudada com ehtusiasnío pelos 
• jovens hegelianos. É bem conhecida a celebre pãgiha de 

í; Engel que nos descreve a “ação libertadora^ pródu2f|^
; novp livro; ? Marx> que asfixiava na atmosfera

feita dò idealismo hegeliano; deixou-se empdlgarpelò'^^ 
deiro vencedor da filosofia antiga” .; cTé^erbacft;,* *' ̂

í éle na Sagrada Família, “foi ô primeiro á completar;^My&fy-
<; ticar Hegel de maneira hegeliaha, reduzindo o absoluto; 

Espírito metafísico à realidade dò homem enraizado riá na-

6. “La masse des Jeunes-Hégeliens les pfus résolus fut ramenèe 
' par les nécessités pratiques de leut lütte contre la religion positive 
àü matêrialisme ariglo-françàis. Èt ici ils eiitrèvent en cònflitádeo 
leur système d’école. Tandis que le matêrialisme consiâère la na- 
türe còmrke la seúle réàlité, elle nfest dans le système d e  Hégel qiçe 
Vextériorisution de VIdèe, dbsolue, pour àirisi: clire une degradation 
de VIdèe; èntout état de cause, la pensée est son produit íntellèctuel,\ 
VIdèe est ici Vélément primordial, dont est isSue la nature, laguellè 
rVèxiste d’une façon générale, que par suite dê la dégradation dê VIdèe. 
Et Ton se débattit tant bien que mal dans çette contradiction. Cest 
alors que parut VEssence du ChrisiianiSme de Feuerbgch . D?up seul 
Coup, il réduisit en póussière la contradiction, en rêplaçantóarrè^ 
ment de nouveau le matêrialisme sur le trone. La nature existe in-

r dépendamment de toute philosophie; elle est la base sur laquelle 
nous autres hommes, novs-mêmes produits de la nature, avons 

|  grandi; en dehors dê la nature et des hommes, il ri’y q rièn, et les 
êtres supérieurs créês par notre imagínãtion religieuse he sont que 

> le reflet fantastique de notre être propre. Uenchantement êtait 
rompu; le système êtait brisé et jeté au rancart; la contradiction

• rtexistant que dans Vimaginatión, résolue, II faut avoir êprouvé 
v soUmême Vaction íibèratrice de ca, livre pour sfen faire une idêe.
\ \ L'eríthousiasme fut général: nous fumes tons momentanémeht des 

feuerbachiens. On peut voir, .en lisant la “Sainte-Famttle”, avec 
quel enthousiasme Marx salua la nouvelle façon de voir et à quel 
point, malgrê toutes ses rêserves critiques, il fut influencé par elle”. 
(Marx-Engels, Etudes philosophiques, Paris, 1935, pág. 20.)
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tureza,” 7 Çpm um trocadilho intraduzível, atira êlé aos teó
logos e filósofos esta advertência: “Pará vós só existe um 
caminho, que conduz à verdade e à liberdade: atravessar o 
Feuer-Bach . O Feuer-Bach é o purgatório do nosso tempo.” 8.

Tai o ambiente intelectual que respirou o jovem M arx 
ha fase de assimilação de idéias que precedeu à elaboração 
de seu sistema definitivo. Hegel e F euerbach vincaram pro
fundamente o seu espirito. Sem os repetir com servilismo, 
não conseguiu nunca desvencilhar-se de suas influências 
orientadoras. A crítica, por vêzes desapiedada, feita aos dois 
mestres, é, não raro, uma confirmação de quanto lhes deve 
o futuro autor do Capital, que, antes de iniciar as suas aná
lises econômicas, já estava enfeudado a uma sistematização 
filosófica.

Com efeito, M arx não se satisfaz inteiramente com 
F euerbach como não se contentara com Heg el . O seu rna- 
terialismo não lhe pareceu bastante radical e coerente. Re
flete ainda os preconceitos de uma “metafísica burgüesa” . 
Reagindo contra Hegel, F euerbach não faz mais que subs
tituir uma noção abstrata por outra: lá a Idéia, aqui a Hu
manidade . O Espírito hegêliano era uma pura abstração 
lógica, mas a Espécie féuerbachiana hão era menos outra 
abstração hipostasiada. Num como noutro sistema, esque- 
cia-se a única realidade concreta, o homem que vive em so
ciedade, a braços com as dificuldades econômicas, criando á 
história e sendo por ela recriado. F euerbach esquece esta 
atividade humana concreta, viva, que se desenrola no tempo 
e constitui essencialmente o próprio homem. A sua filosofia 
é ainda puramente “contemplativa” .

O dinamismo de uma entidade irreal, — eis o que nos 
propõe H egel; uma rèalidade sem dinamismo, eis o que lhe 
substitui F euerbach . Ambas estas visões das coisas, parciais

7. La Sainte Famille, em Oeuvres philosophigues, t. II, pág. 250.
8. Karl Marx-F. Engels, Gesamtausgabe, I, I, 1. Feuerbach, 

como é sabido, significa, em alemão, “torrente de fogo”.



v e incompletas. Urge integrá-las, eliminando o materialismo 
passivo pela materialismo dialético.

À “contemplação” do homem e da natureza, em ati
tude estática, alheia a tôda evolução , histórica, suéede uma 
visão do mundo essencialmente dialética, onde o homem rèal 
age sôbre a natureza, adaptando-a às suas necessidades.

Só assim se eliminará a alienação denunciada pór 
Féuerbach, e que não é só religiosa, senão também morai, 
jurídica, política, numa palavra, universal. Enquanto todas 
as realidades e os objetos sensíveis hão passarem de pensa
mentos puros, de formas da consciência, a luta será fácil 
contra adversários etéreos, que se digladiam no mundo das 
abstrações. A vitória contra a alienação será ilusória. As 
condições trágicas dá existência nem por isto, se modificam. 
O triunfo só se obterá por uma transformação das condi
ções reais de existência levada a cabo por uma revolução 
social. O materialismo, cumpre orientá-lo, de um sistema 
especulativo de metafísica, para uma doutrina prática de 

; ação revolucionária. E a última das Teses sôbre Feuerbach, 
\ publicadas em 1845, soa já como üm clarim de guerra pre

cursor do Manifesto de 1848: “Os filósofos não fizeram senão 
interpretar o mundo de diversas maneiras; o de que se trata 
porém, é de reformá-lo” .

; ' O marxismo será esta filosofia tôda orientada para a 
l: praxis; em nenhuma outra, pensamento e ação se fundiram 
I  tão indissolüvelmente.§Kf- ’
§g Seu ponto dé partida será o homem, não a idéia abstrata 
|; de homem, mas o homem vivo, concreto, imerso na natu- 
fi reza, relacionado com os outros homens. A atividade hu- 
{ mana, considerada como um todo, constituirá o primum phi- 

losophicum desta nova sistematizaçãò, que pretende dar-nos, 
• numa síntese compreensiva, a noção verdadeira do homem, 
l tal qual deve ser, e o caminho prático para libertá-lo das 

escravidões atuais e reintegrá-lo, sem alienações diminui- 
doras, na plenitude de sua natureza.

... . _____________ TRABALHOS FILOSÓFICOS — 41
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A reflexão exercida sôbre a realidade viva apontará as 
causas de sua dèsintegração e indicará áo mesmo tempo as 

• condições de sua recuperação. O pensamento traça à ação 
rumos e normas, a ação assegura ao pensamento eficiência 
e fecundidade. Filosofia e revolução serão os aspectos indis- 
solüvèlmente complementares da nova Praxis.

Nesta arrahcada, Mahx opta, sem discussões nem crí- 
; tica, pelo matérialismo da tumultuosa esquerda hegeliana. 

O homem é matéria e só matéria. “A História”, escreve êle, 
“é uma verdadeira parte da história natural, da transfor
mação da natureza no homem:” 9 Assim sendo, tôda a sua 
atividade redúz^se a um esfôrço de adaptação ao ineió. Para 
satisfazer às suas necessidades, o homem age sôbre a na
tureza e a natureza reage sôbre o homem. O trabalho é o 
trabalho produtivo é a atividade essencialmente humana, a  
chave dó grande enigma da natureza e- da história, a sín
tese que liga o homem ao cosmo . Por êste èsfôrço da adap
tação recíproca os indivíduos yinçulam-se ao ambiente e 

. prendem-se uns áos outros. O trabalho define o homem e 
estrutura a  vida social.-

As relações dêle decorrentes, relações puramente eco
nômicas, tecem a trama real da história. Tudo o mais, a 
nossa vida intelectual, moral e política, não tem nenhum 
valor próprio, autônomo, nada mais é que reflexo das con
dições materiais da existência que variam com o tempo; “Em 

. cada época’histórica,” escreve Enuels, no: Prefácio áo Mani
festo Comunista, “a forma dominante de produção, econômica 
e de permuta e a organização social qué necessàriamente se

9. Economie politique et philosophie, em Oeuvres phílosophi- 
ques, t. IV, pág. 36. Lenin, fiel à ortodoxia da escola, sublinhará 
ainda mais êste moniSmo materialista: “A eliminação do dualismo 
de espírito e corpo pelo materialismo. . .  consiste em professar que 
o espírito não tem existência independente do corpo, o espírito é 
apenas um fator secundário, uma função do cérebro, a imagem do 
mundo exterior”. (Matérialisme et empirio-criticisme, pág. 66.)
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lhe segue, constituem a base sôbre a qual se: eleva; e da quál 
únicamente, na sua explicação, depende, a hiitória. política 
e intelectual desta época”. Âs idéias não passam dé. produtos 
óu subprodutos da estrutura econômica.

Os grandes pensadores viram sempre, no drama histó
rico da humanidade; o resultado complexo, não só de latores 
físicos, geográficos e econômicos, senão ainda de agentes es
pirituais, psicológicos, morais e religiosos, que se entrelaçam 
em tramas complicadas a desafiarem, por vêzes, as análises 
mais esmiuçadoras. O postulado materialista impõe a evic- 
ção de tôdas as energias espirituais. O humano reduz-se' ao 
econômico. Õ jôgo das atividades' livres cede o lugar aó dç- 
terminismo inflexível das leis naturais. Só a ação das fôrças\ 
produtivas constrói e explica a história; é a süa base, á su% 
estrutura. O moinho de vento criou a civilização feudaí, o 
moinho de vapor, a capitalista. Das condições modernas de 
produção pasceu o. capitalismo, como a escravidão resultou 
das condições sob as quais foram construídas as pirâmides. 
A filosofia) a arte, a religião, as instituições jurídicas, polí
ticas; e sociais, não passam de supef estruturas ideológicas, as
sociações mais ou menos coerentes’de idéias abstratas, a es
pelharem, num mundo irreal, as condições materiais exis
tentes. Falta-lhes üm conteúdo de realidade própria . E se 
por vêzes lhes atribuímos uma tal qual autonomia de in
fluência no curso dos acontecimentos, é porque perdemos a
consciência de sua origem, esquecidos dos fatòres econômicos 
que lhes deram nascimento. Engels não se cansa de o re
petir: é “a necessidade econômica ique em última instância 
sempre prevalece”; que “em última instânciâ condiciona o 
desenvolvimento histórico”; “por mais influenciadas que pa
reçam pelas outras condições políticas e ideológicas, não 
deixam as condições econômicas de ser, em última instância, 
as condições determinantes.” 10

10. Etudes philosophiques, págs. 160, 158, 162, 150, 151, 163. 
Lenin observa que Marx, no Capital, restringe as suas análises “só
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Esta interpretação materialista da evolução humana, 
pelo simples jôjgo das forças da produção, tem uma impor
tância central no marxismo. Nela verá M abx a chave de uma 
explicação econômica da alienação denunciada por F euer- 
bách; nela, ainda, encontrará o ponto de inserção da dialé
tica hegeliana que progride à fôrça de antagonismos fecundos 
e conflitos libertadores.

A alienação, origem da desintegração e diminuição do : 
homem, é um fruto natural do regime econômico em que vi
vemos . Não só de religião, simples superstrutura ideológica, 
dériva ela, mas, também e principalmente, de tôda a situação 
social criada pelo capitalismo. “A alienação religiosa como 
tal só se processa no domínio da consciência, no fôro, inte
rior dò homem, mas a alienação econômica é á da vida 
real.” 11 A propriedade privada dos meios de produção é a » 
primeira responsável da grande decadência. A consideração 
do trabalho como fator único do valor e a teoria da mais 
valia, propostas por Marx, explicam fàcilmente, a seu- ver, 
esta desumanização progressiva das grandes massas.

Aplicando as suas forças, intelectuais e manuais, yo 
homem modifica a  natureza, dá' aos produtos de sua ativi
dade um valor que antes não tinham, e transfere, ao mesmo 
tempo, ao fruto de seu trabalho algo de si mesmo, de sua 
inteligência e de suas forças. Para que não fique diminuído 
ou mutilado, fôra mister que todo o valor do produto, üni- 
çamente devido ao trabalhador, ao trabalhador integral
mente revertesse. No regime capitalista, ao. invés, só lhe toca

, às relações de produção entre os membros da sociedade, sem re
correr uma só vez, para explicar as coisas, a fatores estranhos a 
estas relações de produção”. (Du matérlalismè historique, págs. 16-19.) 
Já na Idéologia alemã escrevera Marx: “'O que são os indivíduos, 
depende das condições materiais da sua produção” . (Oeuvres phi
losophiques, VI, 138.)

11. Marx, Economie politique et philosophie; em  Oeuvres phi
losophiques, VI, págs. 24-25.

I
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o salário, isto é, por via de regra, o indispensável para uma 
subsistência precária, muito abaixo do valor conferido pelo 
trabalho ao objeto produzido. O mais, esta' sobrèvalià que 
vai aumentar o capital, fica definitivamente alienado de sua 
humanidade empobrecida. O progresso do trabalho, produ
zindo mais riqueza, não fará senão agravaro 
mais trabalhar o assalariado, mais desagregará a suá perso
nalidade. Multiplicando as suas obrâs, empobrece. Tudõ o 
que de sua vida e de sua substância cristaliza na coisa pro
duzida, cessa de lhe pertencer, aliena-se em proveito de -ou
trem, constitui uma> realidade estranha, uma dominação es
trangeira que lhe é inimiga: A lei de concentração do ca
pital, sua conseqüência espontânea, importa necessàriaipente 
na lei d,a proletarização crescente das massas. E a alienação, 
diminuidora do homem, ampliará inelutàvelmente a esfera 
de sua ação nefasta.

A propriedade privada é, portanto, a causa primeira desta 
diminuição, “a expressão material e sensível” da alienação 
universal. A religião, a família, o Estado, o direito e a moral,; 
a ciência, à arte não passam de reflexos do regime econômico 
por ela caracterizado. 12 Assim, o que ao socialista francês 
se afigurava um roubo, na perspectiva marxista aparece

• como uma expropriação contratual do homem.
A diagnose do mal aponta-lhe o remédio. E êste é único: 

a supressão total e completa da propriedade privada. 3Revp- 
f luções parciais, simples reformas econôimóas, conseguirão
• apenas um transferí de riquezas. A reintegração definitiva 
da natureza humana não será uma realidade senão quando 
se socializarem todos os meios de produção. So o comunismo, 
integral e absoluto, libertando o homem ?de tôdas as aliena
ções, o restituirá a si mesmo, plenamente livre e inde-

; pendente.

12. Marx, Economie politique et philosophie, em Oeuvres phi
losophiques, t. VI, págs. 23-25.
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- É para esta emancipação final, marchamos sob o im
pulso de úma fatalidade inelutável. O discípulo dp Hegei,,
,que Marx nunca deixou de ser, aplica à evolução econômica 
da humanidade o determinismo dialético a que o mestre, com 
rigorosó ritmo lógico, submetera o desenvolvimento, racional 
è real, a um tempo, da Idéia. Também aqui o compasso ter- 
nário de posição; negação e reintegração cadência a marchá 
dos acontecimentos. Num primeiro tempo há uma espécie 
de organização coletiva do trabalho; cada membro da comu
nidade Consome o qüe produz — tese. Pouco a pòuCo, a di
visão de tarefas provoca a apropriação d às permutas . Nasce 

: a propriédade privada que, através de mil vicissitüdes, avulta 
até ao zênite do capitalismo moderno. Antítese ou negação
que por sua vez proyòcará a negação dà negação ou a sím 
tese final. À propriedade pâssmá das mãos de poucos para 
á coletividade .

A luta de classes Constitui o âmago dêste antagonismo 
criador de progresso . E o impulso dinâmico que há de acio
nar e acirrar ò movimento revolucionário, dá-lo-á 0 pípleta- 
riado, vítima principal da aliehação que a  todos escraviza. 
Atirando-se còntra a burguesia, numa concentração de forças 
irresistível, os grandes esbulhados do regime presente cons
truirão amanhã, sôbre as ruínas da nossa, outra sociedade, 
sem classes, em que os dois têrmos dos contrastes passados 
se fundirão numa ordem superior, e o homem, finalmente 
alforriado de tôdas as sujeições desumanizantes e deprimen
tes mas passageiras, só sè pertencerá á si mesmo.

Como sistematização de idéias e como programa de ação, 
o pensamento marxista atingiu a sua maturidade. O Mani
festo de 1848 podia ser lançado a todos os quadrantes. Nêle 
os comunistas “declaram abertamiente que seus desígnios se 
não podem realizar senão pela subversão violenta de tôda a 
ordem social. Ante a eventualidade de uma revolução comu
nista, tremam as classes dirigentes! Os proletários, nada
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ffctérão a perder senãò suas cadeias;
| |  Operários de todas as nações, uni-vos!”

Não esquecemos o nosso fito principal. Sem tey, porém, 
'diante dos olhos uma visãó panorâmica da ideologia inà^dsta,

5$ dificilmente se poderá situar nela o relêvo central $ò;Ji|^spip.
|  : O comunismo não é ateu porque ateus, pessoalmehtelfOrajn 
ir- Marx, LeniN e Stalin . 13 A negação de Deus ent^antí^se 
|  , orgânicamente na doutrina de Marx, articulando-lhe tôda a 

estrutura lógica e inspirando-lhe todo. o dinamismo révõiu- 
líècionano. : 'Cv,--'- ■

»••••
INsi>■
í'!h

Já em 1844, na Introdução à Crítica da Filosofia dit pik 
reito de Hegél, escrevia Ma r x : “Para a Alemanha, a crítica 
da religião está substancialmente terminada. Esta critica 
condiciona tôda a crítica. . .  A abolição da religião, como 
felicidade ilusória do povo, é exigida pela sua: felicidadè- 
real.” n Êste preconceito, flindámente eníaizádo m  íseu:':êS-- v; 
pírito, pépetrárà Visceralmente na èláboração definitiva de 

:todó o sistema. Partihdo de uma concepção da história 
gorosamente materialista, tôda a reálidade humana será re*y 
duzida ao jôgo das forças produtivas ou relações econômicas.
A religião, corno as outras ideologias, não passa de um re
flexo ilusório, no mundo das abstrações, das condições ma
teriais de existência. É prn produto histórico! sem consis- 
tência nem autonomia, transitório como as formações sociais 
do regime que lhe deram origem. Nasceu da necessidade que 
experimentou o homem- dc explicar a si e aos seus seme
lhantes as desigualdades criadas pela apropriação dos bens, 
por parte de alguns com detrimento dqs outros. Seu efeito 
natural será reforçar e perpetuar o regime de que provém, 13 14

13. Marx, ateu, foi ainda “um inimigo fanático do cristianismo 
e no sèu fanatismo perdeu tôda a medida crítica”. (F; Maothner, 
Der Atheismus und seirie Geschichte im Ábenãlanãe, t. IV, pág. 133).

C Lenin , aos 16 anos, arranca dò pescoço o crucifixo que- costumam 
r trazer os jovens russos e o calca aos pés, declarando-se para sempre 

inimigo de Deus e da sociedade.
14. Marx-Engels, Oeuvres philosophiques, I, págs. 83-85.
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sancionando festas* desigualdades e injustiças. E como êste 
regime é, por hipótese, um, regime de exploração de uma 
ciasse por outra, a religião, tanto pela sua origem como pela 
sua finalidade, afigura-se ao marxista um instrumento de 
exploração, com seu indissimúlável caráter de classe. Nas 
mãos da burguesia, a idéia de Deus e a esperança da vida 
futura, com as suas compensações remuneradoras, são hàbil- 
mente manejadas para manter, resignadas e submissas, ás 
massas dos trabalhadores. A religião é o ópio do povo.15 O 
poderoso narcótico, de um lado, provoca sonhos e fantasias 
de prazer que, na volta à realidade, se resolvem em desen
ganos e tristezas, de outro, paralisa as atividades orgânicas. 
A religião embala a humanidade em vãs quimeras e entor
pece a pugnaeidade libertadora dos proletários. Ilusão e ilu
são malfazeja.

Bêstes pressupostos sistemáticos sôbre a natureza da re
ligião, estabelecidos sem nenhum exame crítico dò seu con
teúdo e sem nenhum respeito à verdade da história, decorre 
espontâneamente á  atitude prática dò comunismo. Atitude 
de hostilidade total e inexorável. As necessidades estratégi
cas da luta poderão sugerir, aqui e ali, tolerâncias tempo
rárias, condéscehdências aconselhadas por um oportunismo 
cóntemporizador. As exigências internas do marxismo ím- 
porãò sempre uma guerra de extermínio e de morte. O mar
xismo combate e deve combater a religião, como combate a 
propriedade priyada, a existência da burguesia, a sociedade 
de classes. Todos êstes objetivos, que consubstanciam a ín
tima razão de ser do comunismo, entrelaçam-se indissolú
velmente, na textura ideológica do marxismo, com a idéia de 
Deus e a vida religiosa. Por isto, enquanto em prol da re
ligião apenas se assegura a liberdade de culto, a liberdade

15. A expressão fam osa é de Marx e encon tra-se  no trecho ci
tado  na n o ta  preceden te. Lenin  trad u z iu -a  p a ra  consumo russo: “a 
religião é ò vodka do povo” .
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do ódio que precisamos. Devemos 
^'■^ÇWemo^/^onqiiistíar ó mundo’7.

.•: 3’e-u.§̂ X̂5’|j;• - Ô pWrtitío- ■ com;iirii$t>£t:
!$! vicçâo qüe só. a realização de lum planb^^etódico^
P vjvà ém tôda a atividade social e : econômica ;das m

o desaparecimento compieto dos preconceitos religiosos” . No%prq  ̂
t  grama da Internacional comunista lê-se: “Entre as tarèfas d a ’re- 

vòlução cultural,que deve abraçar as maiores massas, ocupa 
lugar especial a luta contra o ópio do povo, a religião, làia^qtie 

k deve ser levada a cabo de modo sistemático e sem de$fateQimekfy.s”%.c. 
(Ç t Qriejitalia Christiana, yòl. V, fase. I, n.° 18, La législ$ioi&s<>* 
viétique contre la Religion; C, Dúmoüt/O .P., Uirreligion márxiste, 
etn Vté Iritellectueltei t, XXVIII (1934), 9-36; N. T, TmAsmw, Re
ligião na Rússia soviética (1917-1943) , Rio, 1943.)
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^éd)6t*dè ;Bèü verdadeiro sol. A religião é tim sol iiusório que 
sè inove em tôrno do homem, enquanto o homem não se 
ihqye «m tôrno de si mesmo.” 17
• &:••• O marxismo é essencialmente um ateísmo militante.

Não há por que nos determos longamente ná crítica dos 
seus fiindaméntos doutrinais. Os postulados métafíslçòs que 
lhe constituem a substrutura são de.utna inconsistência in
sanável e .Marx não trpüxel em seu apoio nenhuma contri
buição nova, digna de aprêço.

Deus, Absoluto transcendente, é a condição mesma de in
teligibilidade de todo o real. Só nele poderá descansar, de 
modo definitivo, todo b pensamento que se completa. A es
trutura cpmo o dinamismo do Universo reclamam-no com a 
necessidade imperiosa e a exigência essencial de sua própria 
razãp de ser. Explicar a crença constante e universal da hu
manidade num Princípio de tudo o que é, como uhi jôgo 
ilusório de ficções ideológicas para conservar è defender a 
propriedade, é simplesmente pueril. São muito mais sérias

• ; : . r ..

17. Oeuvres philosophiques, I, 83-85.
Por Isto, bem observa Marítain: “Vathéisme n’est pas exigé (ce 

quí serait incompréhensible) comme une coriséquence du système 
social; mais il est présupposé du contraíre comute le príncipe de celui- 
ci. ll est au point de dépàrt. Et c’ést pourquoi la pensêe communiste 
y tient si ardeipímerit eqmrne au príncipe qüi stabilise ses conclusions 
pratiques, et sans lequel celles-ci perdraient leur necessité et leur 
valeur.” (Vumanisme íntégral, Paris, 1936, págs. 44-5) (o último 
grifo é nosso). Daí outra conseqüência não menos importante su
blinhada também por MIaritain: “il y aurait grande illusion a croire 
qu’en juxtaposant simplement VÍâèe de Dieu ou les croyances revt- 
gieuses à Vhúmanisme socialista, on ferait une synthèse viable et 
fòhdée eh vérité. Non, c'est une refonte générale qui est requise”. 
(Ob. cit., pág. 98.)
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e profundas as razões qué ,nos levàm^a■ 
sou-se de examiná-las. E foi um grande maí4

Õ materialismo, outro postulado metafísictí.Mhdamontal 
de sua sistematização ideológica, não apresente con
sistência j É uma filosofia simplória de primitivos sitias ex- 
plicaçpest terminam onde começam os verdaden(tô;vp|#^m . 
da inteligência v Adolescente, respirou-a

j > tumúltuária dos jovenshegelianos )
■ tarde, Vogt, Buechner, ■ ;e: íèaç§^|^^iÉiêí?'’
contra os excessos idealistas da; geração pósrkanti% n|i^D ^af;• 
aplicação à interpretação da história, não o b s ta n te a ^ .a p ^ - '' > 
rências de uma análise fria e rigorosa, obedece às: imposir \  •
ções áprioristas de uma visão 'preconcebida das,
oiifi d e v e rá  s e r  h is to r ia d o r  6erehó- e m r íó in is ta  n o s itiv o

:>\ ......................... .........................................,
logo apaixonado, infalível e prepotente. ;A -sua perspèctn^
tiistónca\não resulta jtie üm exame objetivo dós; fatos; bs
são vistos através das lentes defõrmadoras v<dê  um
an tec ipadoA os 27 anos, Mahx ainda se não havia apl^adq t^  '
ao estudo da economia e já estavam firmadas as articulà-í • ;

|v' 18. pificiljhente se deixará dè encontrar nos professôrês: "
; ateísmo uma deficiência moral que lhes explique a decadência da
| razão, envolvida,na negação do Absoluto. Marx foi de ym rarò:,gr.T -

 ̂ gulho intelectual. Desde òs bancos dá universidade a sua atitüdê û
k\. era, não dê  discípulo que aprende; mas de mestre que impõe sém  ̂
f : ; transigências o seu modo pessoal de ver. Aós 23 anos, quandoUèV  
% fendeu em Berlim a sua tese de doutorado, já tomara posição pelo 

ateísmo. E não voltou mais a uma, revisão crítica dêste gesto de ado
lescente cioso de independência. Dos colegas e amigos o seu dóg- 
matismo não tolerava as menores observações. Bakunin, que o admi

ti rava, escreve: “Marx amá a sua própria pessoa mais que seus amigos 
e apóstolos, para êle nenhuma amizade resiste à menor ferida do 

“! amor próprio... para que êle seja vosso amigo é preciso que b ado- '
reis, que êle seja o vosso único ídolo”. (Otto Ruehle> Karl Màrx, 
trad., Paris, Grasset, 1933, págs. 296-297.)
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........................_ _ # . Q Cá&tyi fói ès^
e í i t i^  Manifesto, 19 ;.. :h ''''r^ -:':-^>-^:-:'.l''

' 1 Vista atravéis' desse daltonismo, uma realidade flUidsa, 
fe completa como a histórica não poderia dèixàr 
dÉfqtm&çõés, essenciais /  Onde Utuà uma multipli- 

; f a.̂ eal. • <1̂  fatôres geográficos, biológicos, psíquicos e
v^èp^s êle É h  apenas o imperáiismó absorvente ;;-e/excíu-- 
'aiÈivó ídas^fôrcáseconômicasdeõue tôdás-:áis,'úèBMdâí''̂ S&’í'.ãiíè’-’:

^íè^tíçâõ, aí procé&ar-só:sóbretwdq^
'r- UÜP apurou: páaié ^  upi; mpyim  ̂ dialético $é; né|j;á- 
••. çõès e conflitos, 2 0 ■• : ••"••■ •'•’ '7 /"/:■ '

^ e?ta à/0|Mãus^'.'|a;:<]ué,' irns apps qutròs, vão chégjááido
\'̂ n‘Á .!■'.. Afi.f.i í fl 1 irvcn.c ri h '"'■ rvorvoaî /iri+rv Ao TVr̂À“t3-v < anr*+\ rî Árintiti ■'■J ($C

son

p?y[:-

WtW
f e ;

estbien aniérieur ã V aru^seecm  çonityuè àahs le^ÇÜpliàl”.
/ J t/W  lar coTliTm óes/thMès

|  1>Aníbl VeiíéY, 'Quelqueç ̂ aá-jp̂ cís 2dt
Y aprés í$45, ém. Fie iníeZZ^íttézb, . t .’s II (1937)  ̂págs; 9'4-rÍÍ2r:>; -ÒojEiNüi 

'a u to r  de Uni, do? lue llio res traba lhos sobre M arx; çonf^ssa a  sua ten--

■ .MÀiçX/. Paris;7Alcàn.^;1934,: pág. 52 ) ÁaoN ••iiifêre^í^  /dé^suas•
análises qué ps desenvolvimentos econômicos do Capital obedecem, 

/antes do mais nada, ;á umá conçepçãò v íl lo » ^  prõ-
í.V: ■; p$o /Óií)]e ’ n ã o . éácoiide eãta impressão .d é /a r t i^  
í;/- ppende/daléitórá: ;atenta dá > l i t e r á t u r á ! ■ ecrits 
: ^  Mdfx, j*étOvjje;k ^J’(ti i w. ., sws> à y^ í:  

m’instruire: Et }e sortais ãe là chaque fòis, cóurpáturé, VintelUgence 
. meurtrie corante par ães brodequins de torture. .  # pe qui me gênè ici 

surtout, c’est la théorie même par tout ee quyelle a, si non précisé- 
ment d’írrationnel, dü moins d’artificiei (faliais ãire: d*artlfícieux) 
de fallaçieux, frinhumain.” (La Nouvelle Revué française,; 1938, mai, 
págs. 719-721. Ver ainda SuranyítÜngee, Philosophie in der Voliç- 
sípirtsçhaftslehre, 1920, págs. 485, 502.)

20. É o que resulta das investigações conscienciosas levadas a 
efeito por economistas e historiadores de valor sôbre grandes pe-
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m¥ v ^ ;:‘
como

/^Transposto asisinj à história,
; em

verdade que salva. . (...
'. ■; ;'-ÍI4jãis' iiil^essaiatê-^se!, ̂ í^-{írfij^u^^sijb3jipát^!i^í^^^j^^^^ç%p;:

I- e ,■ as ressonâncias culturais de hm; m ov itoen t$£ |^^  :C:$'’v 5|pj; 
■:afirma com• uma energiá de conquista x réséèi)Íefl|H ^^^  - . / / £ É f  

çadora.
í>a sistejnatização tôiancisíia riãQ 

tenha resistido vitoriosamente à análise científica \
:::prliiçípi|iSy.:dòi$ririâsLT^

ão há qmá ..s^ j^ e lá tilik :-- /- '£&$j

messianiS; 
•a serviço.

iniájmo seculár dò seu poyo^e pôs êsté‘imánso^Tj(^é^à^:Mj^ ^  
?iço da mais hábil> . mais .tenaz ,é. mais tèenicamènte'.; * ’;; ,v; f ̂ | |
inn>lr> ■• rlrin vwÀriO rt-ri v-»v4rt p1' TYViriQri rvlí b4-Òo ‘nociorfo  ••/VÍ:i3n*JÍ,i

- classificado, como fôrça - política, era uma. • inexistência. 
ümá insignificâhò^^  ̂ nossos <háSj o • vul^:|<aa:̂ :;;''’> ^ |^
maior ameaça à civilização humana. ; ■.'•

■ ... ;.:: O; comunismo, do fato,.'• nãò é apenas ónau 
: nônaico,.:^ uma
a reformas da estrutura social, baseadas'numa redistribuição
',. ,v- - " - V " ; ' V / " - " - :  ■".. ' "■ -fiÉÉ
ríodos históricos. Ver, entre outros: A. Dopsch, Wírtsehaftliche unã 
soziale Grundlagen der europàischen Kultúrentwieklúng aus der Zeit 
von Casar bis auf Karl der Grosse, 1920, vòls, I e II; G. $CHisr&Bfiá, 
Krirche und Kultur im Mittelalter, 1927, vol. I.; (trad. íranc,) UÉgltse 
et la civüisation du Moyen-Age, Paris, Payot, 1933;; Sombart, Dqr 
moderne Kapitalismus, 1902-1928, 3 vols.; ML Wébjer, Gesàmpielte 
Àuftsaetze zur Religionssoziológie, 1920.
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^  E. ARTIGOS

" m m• i

;:.;.-y : ^ o ^ ^ i i^ íà i l^ ^  dos bens materiais, reclama o monopólio in-
/-’ Rrê'teiidé implantar a  ditadura dò 

■ ^íófétáriado e a ditadura dás consciências. Uma rèligiap às 
avpsáàs. Seu dogma: o materialisino histórico. Suá ética: 
í^ovà; jerarquia; dê valores àferidos pelo imperativo condiçio- 
^ l í  da vitória do. partido. Seu ideal rriessiânico que eletriza 
:às:rttàssas numa grande esperança escatplúgica: conquista 
r.^mancipàdora. da humanidade - Nunca um totalitarisino éis- 
f^déòu pretensões tão 'radicais! c' ' v 'v '
%;£;i ífa £ropagànda dêsté ./progrania, os postiüados meta- 
iísicbs, que já ;não se discutem, ficam; em planos mais afas-: 
Atados da perspectiva'. Concentrando as atenções imediatas, 
figuram a exploração hábil de ressentimentos históricos das 
classes sofredoras, às crítiças contundentes das injustiças è 
Mesumanidades do capifealismiò, a pintura risonha da 
daáe futura, colorida com uni otimismo ingênuo: é sereno 
pm contraste com o J>essiniismo azêdo que projeta às suas 
. négruràs sôbre todo • o passàdò histórico do homem alienado 
é décaído. Assim se hipnotizam as massas. Assim, se cria'a; 
mí$tiça do comunismo, e se mobilizam as energias religiosas 
da alma a seryiço de umá ideologia atéia. Fé e esperança, 
dedicação e sacrifício, amor da justiça e da liberdade, todo 
êste patrimônio de riquézas humanas, que só têm valor numa 
ordem ontològica de realidades espirituais, tudo isto explora
do para acelerar a implantação de uma nova concepção da 
vida qüe as declara ficções sem conteúdo e abstrações mal
fazejas.

Eis a grande tragédia do comunismo: a mobilização das 
melhores energias humanas para a construção de um porvir 
que será o maior desastre e a, decepção total da humani
dade.

Êste mundo que a revolução marxista prepara para a 
felicidade do homem será um mundo sem Deus. Um mundo 
em que se verificará o que Chesterton chamou “anomalia

tl 7 i
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süprema dos tempos anormais, a  dermdçte^^ég^Ção,, que,. }: ■ 
para além de ;todos^tÁv4pgtei^/:::ful]3od]^'^ar>^i^^^^^:ò^ 
cessaria à alma: a de que existe uma râzão ;(^s ^pisas.” 31 A 

• inteligência j á não poderá encontrar resposta^ j^teyroga- 
ções Supremas sem ,̂s quais nãolhe'é\posstyél’̂ ^|l**\^wnr_ 
tade, coin a negação do Infinito Bem, faltará sr ̂ è jl^ ^ s^ s?  
tituível do seu dinamismo metafísico ,: Á C ónsci|H |||^ ||ifff;. •

, zida a reflexo de condições sociais, perderá a ::s^a|^igjp|p4| ■ r ,.. 
de norrija racional de ação. Os supremos valores^a|í||í|fe^ '
ideal — a Verdade, o Amor è a  Beleza —' Sem :o,'dÃi#!||^r{ 
damento ontológico que lhes assegura realidade e.viàá?:eèüp?v Ç 
sàmvse numa noite sem esperanças. A morte ;impossíVeí^è}r*';: :- 
Deus precipitaria a existência, universal na negação; eterna o • ■ 
do nada. Não podemos prever o caos em que se deséqm' 
juntaria uma estrutura, soçiàl em que íô sse ^ f^ ss ív e l^ ^ ^ ^ ^ f 
tiiiçao áe Deus nas consciências humáhàsY;

Ateísmo e materialismo são solidários no sisteipa de ; -; 
Marx; Êéte mundo que se pretende elevar sôbre tantas rptY } 
nas será ainda o mais inumano dos mundos . O problema;i ^  
central; em qualquer estruturação da: sociedade, o problema ' 
dà pessoa foi, pelo marxismo, não só preterido, nos aspectçs ; .v 
que Ifte são próprios, mas dê todo em todo falseado na na- ... 
tureza dos seus dados fundamentais.

Nò homem não se viu senão a atividade econômica, ca
racterística, dé sua essência e plasma de siia sociabilidade. >
Os domínios mais nobres de sua vida individual é social —- 
a cultura, o direito, a moral, a religião — foram anexá&oá . •
ao primado da economia. Onde convinha libertar o homèm 
da hegemonia crescente e humilhante das fôrçás de produ
ção, consumou-se, como definitiva e ideal, a sua ditadura 
•incòntrastável. O homem já não deve dominar e disciplinar

■■■■?

. 21. Chesterton, The everlasting man, trad. franç., Paris, 1927, 
.págs. 295.

i
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%':f ■;: v‘r f i -HjVigô :v-A■ escravização ao econômico em
do econômico consuma a alienação ir- 

.;>• ; V rèpa?dyel e desumanizante. J-,;- ■ '...:.':,:yv-\ v'^; ,•■
p | £ v v i i ^ y è ^ s ã o  ■'- de valores desnatura-se e aVilta-se ..■ a

humana, ^  ^uhá
|v;J|Ç|v^|Eá^ vhra de j^eúigência e de amòr;;v^^süas iessónândasrna^ 

|dda: ; ^ e |^ | ^ : | í l m a s .: sobrelfevanx!^ piquézas'
l'á*í<v̂v ;- ’cj;-lidtóeni. desenvolve

^ ^ ^ :> : r - ; s i f e r a i n s f . m w ^ ;..'dé';<iue;'' fòl: :Udustik»ídç|i%hbór,^ 
’>v̂yiitf;• fv ĵwiía:? habi^çãíQ^em'-que: .possa déseíiVoiyejr as suaspnèrgías

:'■£ ív # ■■ :• •'.;̂ ' :
‘’if&£'\■*’■(vv.vV/(,.• •"

Y-J-Wv-; ^Nò';çjã<̂ 5̂|âãLÍt6 C'ítaES;' Aeç^^íari^s»" humanas o comunismo 
Masacena com

estreitos êstes horizontes e falazes estas ■ promèssas. No 
, ' indefinido, em que se perde o olhar perscrutador do futuro,

fvu V  não se distingue senão riqueza e mais riqueza, confôrto e 
mais conforto. Uma cúpula de Chumbo, imensa e pesada, 

; cihzenta e fria,}lião permite que se eíevèm as .vistasiacuna 
-r^dos bens ihatèriais.VO surto para ò iníinitbí que constitui 

v J4í á-essência mesma dá personalidade, estará para sempre còn- 
W. deiiado á cair sôbre si mesmo, no tantalismo de um deses- 

mortal. O homem transformar-sé-á num animal de
•vista baixa: a terra estreitará para sempre o horizonte de.; 
suas perspectivas : o vôo de suas aspirações cpmo o têrmo de 
süas atividades. Quando o trabalho se degrada a simples 
fôrçá criadora de valores econômicos, o homem, prêso à ma
téria, verá alienado o melhor e mais nobre de sua natureza.
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[ I?i::-.i ' • ^ ■■•■*----- r —■— • ",1 "i:• r V fâ f t & W W m
: 1 E esta alienação vai ainda mais lo^ge;^|^'ç|tí<se dies--■ • ,$*xl

y conliéee àvdignidlàdé;do;espírito,: o - J'' ’’ ^  * 

destino próprio, essência da pérsonalldadè;
■ ria da coisa ou do instrumento a serviçó\-d£|p||^^|í^^a';'-' 
fórmula de Marx 
das relações sociais:

■MSL

IarxÍ o ser humano, “na reaüdadè» , • ;>? y^Jti
sociáisV Os'; yíneulofc ;§de,.

í'dicularize\“o
^ : P « I P Í Í Í

r . ...... ................ . . ,  . . ......
líJe^e-que yjsedeçretey è\sevrça|bzei a/; sangiie Iriq ^ó jjte^
fe-t\c> u m q pTqcqo frtf t»irn fiara irnrvTa-nt;ar aHitnHnrã Hp nii+.rç»

liberdade pessoal, liberdade de imprensa; de;palavra, ( .̂..iÇ(..yr.v„,)ir„
sociação, de reunião, de ensino, de cultos etc.” 23 Compreèn»5:4ítííi îW!!l

...........

,r>SSyàade nas mãos dos que encarnam a falsidade de uma ide<̂ :*:;:. 
i^Qgia^ria.tirâíiia de.;uma'ditadura. ■./ . ’’ . *’.'

.;:,; A grande tarefa da .hora presente é dissociar da. 
f%3CÍSmO a obra imensa1̂0 l̂p̂ rcinSrv rTà c Plqccpc nuprórías à. ■ *••'.'iíi':À':ufe&
S ticipação mais eqüitativa em todas as riquezas da cultura1. 
£í!le não é nem podè ser o agente das transformações sociais

' 'iWR*
•;ai

£;por que suspiramos.
$k ■
& T 7 --------------------------------- ----

ÁWL

22. É a sexta das Teses sobre Feuerbach.
23. Le 18 Brumaire de Louis-Bonapãrte, pág. 38.
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'çiylli2â$ão e mergulharia ò homem, para 
dp$ ;^eus- destinos, na desgraça de u m a ^ í^ ^  irre-_ 

.pardvel; x . ••
'l*%k$3o-'é possível combater a Deus sem fe r ir ,^  de
morte. / v V \x, ■
• v Àteísmo m ^

24. M, p o rtan tp , rigorosam çnte;; justa^ e sem pre a tu a l  a resposta 
d e  ;GA?wEt l^R cri.,, e n y t ó
le^commúnUme, outre q%% s*a^puie présque ijiévitablement sur une 
philosophie fa Vhistoire Üue je considerecorrime faussè,:m*appardit 
cómme incornpatiblé “par essençe” avec tqutes les valeurs qui fen~ 
:dent â pies yeux lavie^dignè d/être, vécue<xei:, a í í m Z z d é s
ãvec Un çertain seris de  • j a ' • ptímàuté;: detM\^év$òjàti& . , je deteste 
le communismé parce que la tyrannie me fait hòrreur, et, plus que 
toUfte duire, la tyrannie anonyme éman^nt ngn ^  Èun individu, 
mais ã’une collectivíté irresponsafoleetqi/j $e ipferidéüe^rnêpfpe pà 
opjet Wadqration..  Et voilà le vzot qui expriviele miéux rria pen- • 

)sée: le cómmunisme est inhumain, il repose auforid sur un péssik 
misme radical, que njil príncipe, nutte foi ne permet de transcender 

< effectivement. Uordre qu*il prétend instaurer est fondé, je ne dis 
même pas sur Vanéaniissemefit, mais sur la nêgation stricte de ia 
çofisejence. Je vois là pour ma part une régréssion, par delà ious 
lés, types Çchelonnés de structure socidle que nous revèle Vhistoire, 
vers fe rve sais quelles agglomèrations animaUs. Dans le monde qu’ll 
veúi àppeller à Vétre les mots perdent leur sens et il n'y a plus 
place en lúi pour la justice, ni pour la pitié, ni pour la charité
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COMUNISMO
/ v rí-:;« fiikfàv’-*'

/^■ r0Í^p

............ ........ '^ ;> f |f |
';" .dpi comunismo não é apehás: um sistema .eçò'jaS^^Í^|«-í',, :.:'.;’,’%I|Í 

^ociálizi'os-betià.;' e: '«Hmínet^pmprie^de;^ :
.concepção integral da vida, que interessa:e .Absorvo 
todo.; Qúaiis os çsracterés mais üttportantes destá èottètplil,^^' ■ 
do universo? .••>£.<••• -  • •' ; '; -̂f̂ gPi

Filosòficamente, o comunismo baseia-se no materiáli^;;';'V ::- ; ■'£& 
mo. Dfüas concepções da realidade: dualismo, monisnip^|| ̂  
mohfèmòí matériàlistá só conhece uina rçaílda^é; <•?*$&

— A  natureza é só matéria. O- espírito; uma 41”"R'<"! '*WJ' ......... ..
-; * O 'homem, não difere essencialménté dos

$*1s§ÍM

pura matéria. A inteligência, a capacidade de refletir 
lidade material nas idéias. • •

:ao das ?;;; •<*“;*«—‘ A, história é uma consequência fatal dá evolução Ias-*, 
relações econômicas. O animal serve-se das coisas xiaturaÊ^l.;'

ciai. Só elas são reais; são a base real da realidade. Todos 
os valores espirituais ->—• religião, arte, moral, direito, filch 

. soíia sãpapenas«mperstruturas — ideologias — sem valora 
nem conteúdo próprio /*—' fruto das rela^ e s  de prpduçãó.;' ; 
(Cunan, pág. 83.) ' " ''■'■{7%

Econômicamente, o comunismo suprime a propriedade 
individual para substituí-la.pela coletiva e social. Todos os 
bens produtivos passam a ser propriedade do l&tado. Os ci
dadãos todos ficam reduzidos à condição de assalariados. 
Agrava-se o mal do capitalismo, substituindo-se os patypes 
por um só patrão, o Estado, contra o qual não há possibili
dade de recursos.
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te»-.' '■''"̂  #-;b) Desvantagens sociais o cidadão reduzido à situa-À- V -.̂ '
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v f : sô^«í ■K\rfc>..'=;^ *:;
l l r ;0'À/- /C.' rátiòa"ido-''cpniunfèmo--^ em tôda a Parte tem tôda a parte è sempre —
P ^ p S Í ;■'  ̂̂ ;:_; ■
0 Ê ’?!'*--'■ v: v ; ^ c ) : ' q ü e ^ n ã o ' n e n h u m  dhèi|Ó ;^ •
*v(V: ;. h e r d a d e  religiosa — exigência da moral ■<— dignidade d a . 
,̂ s.vvri;K--v:v;^  ̂ húmana -r- Teicto de Dawson — i ,  F. 218* 2t9; Vjrfôz^’XV!Xj-.X-'
■̂ y-nVi.'’.-VV>.r:P^& X X  r í -77. neni ,toe?nd; aos cidadãos os direitos cwcòs mais éle- 

-iinéntares^ ~  liberdade •' de : imprensa,\dé palavra, de comício -.
XX?'XX ■:; ’ citC;.. L, 2ÍÔk ;' :'
Í0 , Comparação entre o totalitarismo comunista e os to-
jfi .:: talitarismos nazi-fascistas.

' Organização política — ditadura de um partido — sôbre 
ífí;*- : , todo um povo — 2 milhões de comunistas sôbre 160 mi- 
|^C : lliões de russos — ditadura de um chefe sôbre o partido —
XCX, '"-. inexistência de partidos — de eleições livres— (cáso da
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íÁustria —- caso . daLituânia). i|m  ché|e!;4^tò^ !̂ püce; -V"' 
Vosch (Stalin — p que é, cóipo eliminou;'
iradas) .. a,;.::'-"-: ■

jà independência 
|çlaí fiãieiiciad.e aos tratados;
■pià,-;;das: províncias b& ^ .
* Protetor ado ^  na ̂ Dinamarca, na:-'Nòruega r-^\;'pove^a|>?í;í
nos. quislings, ha Ruiiiênia, haPplôniâ,ha ̂ H o ^ í ^ ó v á q ^ ^ f ;  
rià Iugoslávia etc, (contraste- copj a.libeitaçãódbs jk£tóes>víív

'■ Abüso da palavra dempèiacia,- i . i 
.a ^i^^nstitui - a ,55>.i; coibháv 'internáçipiíal^^:^
■■̂ phiQS';:̂ ’ partidos:. 'éomuhlstál l <$o;?^
j maráda Stalin çómo chefe e :deiç recel^hi^prdens.; •. -7 a a  ■
■} -Aspirarão ao domínio mundialv E 
AÚb^RT,'pág. 15- 1'. ;•■ \

K o m i n i é r n dissolvido i apenas em aparência' ;A u r: . 
bert> pág. 15. i: a v  a..-; v ; ;

' Atualmente a, ,
,.:i Atitude dos comunistas rihrte-ameríòanps p  càhadeháes . 
durante a guerra — Relations — Mprs ,1945, pág. 62. ‘

Polônia — (Boleslav Befnt, chefedò',gOy;. títefe de ^U-: 
blin, Aubçrt, pág. 15.) ' '[í "* a *..• ->a

. Iugoslávia — Josef Bros — Marechal Tito, Aubert,- 
pág. 15. a 'á

Jugow, ministro do interior da Bulgária. Aubebt; 
pág. 15. 7-r-, a -J

Atitude de Prestes — aqui como nos ÈE.UU. e no,'Ca
nadá. /' a  á  ,:a

Perigo para a sorte das nações e das culturas.
Resumo das doutrinas comunistas .(Cunan, pág. 7) .
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«;"■'■■: ■> ' •'•• , “ O ■ homem só viVé' para esta vida^’ 
ateísmo. ^ :[S^ ■•'■:■•■

*‘p  -homem ylve sóvpara o Estado cómufi^;!^^
,‘\;/ÓoúwiindiVíduo o lk)nmm ;não tèm\d^
' Ém face, do Estado comunista, hão h á ; ̂ itiçjL̂ pís funda- 

. meiitais humianos que èle deva respeitar.•-.,'

!S5

Obediência cega ao Éstádo.  ̂ \ P :4 v M ^ P
0  ’..hotóéhr'deyé fazer ;tüdò; pára ■ ó^progre^^ldíj^inü-

nismo.  ̂ ’ ■; . v f; . :■
Deus, religião, pátria; família, propriédàde: ihdívidüal 

devem ser destruídos para conservar o Homem escravo do 
Estado. ; ; - 'X. • v.'/-/-V;

Eomeritàr ò ódio de classes e a revolução em todos os 
paíães' para ó fegiihe dò wmünismo mundial, sem Deus, 
Sem religião, .desmmno é brutal.

"; -.'■;-^0nmhisÍn&-: não mudJou ̂  ;
. Alterações políticas introduzidas durante a guerra. Ò 
que mudou ê  o <pie não mudou ^  AübeSt, pág. 23 V 

Declaração de Lafferte Eétúdiós, pág. 266 . '
Como se prppaga e conserva o comunismo; ■
1 —; Organizaçãoi interna do partido^ ' '
h) Çélulas nas fábricas, qüartèis, navios, bancos, etc. 

Núcleos pouco numerosos de comunistas bem treinados para 
a propaganda, e para, no míoméiito oportuno, dar o golpe, 
áiticulados por uma disciplina de ferro.

• 1, 2 ,3 ,4 , 5.
2 •— Propaganda para a conquista do poder.
A — Crítica ao regime capitalista. É o lado simpático 

do comunismo e o que consegue seduzir almas sinceras, me
nos esclarecidas. Abusos reais e irritantes do regime eco
nômico atual. Aspecto negativo.

B — Propaganda positiva do comunismo por meio de
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‘ à) uma dissimulação de sua presençaóÜ‘$^jtiiti' verda
deira natureza. -

Ü’ 1) Disfarce dos nomes. Frente popular 
:cional libertadora, que nem eraáliançà,'nem^ 
libertadora, Agora trabalhadores progressistas, :bw ^Ísés , 

f progressistas — ■ democratas — ; os mumgos saovíl^ijp^^ i ; -  .
: reacionários, demagogos étc , ^
fe:;'■■•'.:: 2) ■ Dissimulação da sua própria natureza —. ■ •\
? do comunista de Carios Prestes — 6. ■
í*' i Política da mão estendida - -  Textos de Carlos, PíolSs^^'^-t'v‘;V l^  
V— Estende a mão . .. mas reivindica direção .dosgrupos 

í' pulares:' pelos-,comunistas — - e • nãocéde■ uma linha aos 
sordeiros, 1. 7. Tática nos EE. U ü . Cwnan,

b) um apelo às paixões mais ;• violentas e aos i h s t i n | | | ^ ^ J í | g |  
da TitíiMzairí--à-íand»lfean-,'flá^tó€^^W â

/simples, primitivo e sofredor com o dinheiro, 
mulher, Exemplos e fatos,; ESstímulo ao 

/  lenta inspirada pelo ódio. Fatos 
|  mal suspeita o que o espera! Salários baixos,

que se devem éliminar.
&:■ '.Tática para:a conquista. do 'poder/.. Exemplo da R ú ss i^ .{'fô.?3$$ÍÉ|
I^Timashefe»,'39-41:/. . - . . . ;
fs 3 ~Conservação do comunismo: Uma vez implantado/ -: r '!ü 
jrfò comunismo conserva-se pelos processos dos regimes toia* 
f litários mais inflexíveis. -
§ , a) Censura que oculta ao povo a verdadeira sitúàçãò1;.
|  Cordão sanitário que isola os estrangeiros dos russos e Òs 
: russos do estrangeiro. Exemjpios. Testemunho de/ChUE, ;
|r O isolamento da Polôniá. Situação dêste país. Pierdà de 

mais de 10 milhões de cidadãos . Deportações em massa; exe- 
cuções. Disto os russos não querem nenhuma testemunha.
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zer.es, luxos, para sustentar tudo isto, lucros excessivos, fa- 
; bulosos. Filhos de milionários que não traballiam e “gozam” 

à vida. Latifúndios. Senso cristão da vidaí: servir — talen
to s — Sénso cristão das riquezas, quod superest date <pau- 

■ jferibus — Os ricos,, ministros da Providência. Função so- 
çiàl da propriedadie, antes de tudo destinada aò bem comum 
do gênero humano através da propriedade particular.



............................... ■ " I I  " ■ I I I  •mmmnt i , |1n ■ •......... ... I ■■ i i.. " » " >■) '

b) Reforma das instituições. Salários mínimos — sa
lários familiares, acesso à propriedade dos saiariados; con
trato de salário temperado com o contrato de sociedade; se
guros que garantam contra acidentes do trabalho; enfermi
dade, invalidez etc. Ideal a atingir: distribuir de tal ma
neira os bens terrenos — bens econômicos e culturais — 
que todo o homem possa levar uma vida de acôrdo com a 
dignidade humana e a elevação moral exigida pelos' seus 
destinos imortais. Traduzir has nossas instituições e m ^  
nossas relações sociais o grande dogma da fraternidade hu
mana — filhos do mesmo Deus, remidos pelo mesmo Cristo, 
companheiros da mesma peregrinação que nos deve levar ao 
mesmo destino, à casa do-Pai.

TRABALHOS FILOSÓFICOS — 65



AINDA SÔBRE COMUNISMO

Crise de Civilização! aceitemos o têrmo que, à fôrça de 
repetido, já se tornou, em nossos dias, quase lugar comum. 
Aprofundemos-lhe o significado.

Crise evoca imediatamente ao espírito a idéia de fase 
aguda num processo evolutivo. A nossa civilização a ci
vilização ocidental, a civilização cristã, teria chegado a uma 
encruzilhada decisiva, ou reagiría, num esfôrço de regene
ração salvadora, eliminando as toxinas que a envenenaram, 
ou perecería numa destas catástrofes de que a história, aqui 
e ali, nos oferece exemplos trágicos: a dissolução dos gran
des imjpérios do oriente, a desagregação do mundo romano .

Crise significa ainda julgamento, sentença decisiva (raiz 
grega que se encontra em crítica). A nossa época é, na ciên
cia da cultura ou da civilização, uma terrível lição de coisas. 
As atitudes religiosas ou filosóficas do homem refletem-se, 
cedo ou tarde, na estrutura social e no comportamento do 
homem em face de Deus, da sociedade e do homem. Na or
dem especulativa, a nossa razão não é bastante forte para 
deduzir imediatamente todas as consequências que sé encer
ram virtualmente num princípio. Foram necessários séculos 
e milênios para explicitar todos os teoremas geométricos, la
tentes no postulado de Euclides: e ainda não dissemos â .  
última palavra. Na ordem prática, Os fatos não se ajustam 
imédiatamente às idéias. Por uma espécie de inércia social, 
as instituições domésticas, sociais e políticas, continuam 
muitas vêzes de pé, quando vazias do conteúdo ideológico 

. que lhes inspiroü a origem e insuflava o espírito de. vida. 
Como trepadeiras que, cortadas das raízes que lhes envia-
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vam a Seiva, continuam ainda, apoiadas nos gráiides tròri 
còs, vestidas de fôlhas e flores, num vicejar enganador e efê
mero e definitivamente estéril.

A convulsão dos grandes acontecimentos históricos, re
voluções — guerras — sacode as estruturas carcomidas e nos 
escombros que se amontoam ou nas novas édificaç^l^ue 
surgem, revelam-se, com a evidência de realidades ;que en
tram pelos olhos, as virtualidades das fôrças espirituais'•que» 
de há muito, trabalhavam o organismo social. Tôda a crise 
é um julgamento. ■ v ■

Julgamento do passado* que ilumina a história, e uma 
lição no presente fque esclarece o esfôrço dos dinamisirtòs 
construtores do futuro. Crise da civilização — rumos da çi- : 
vilização.

Anté as grandezas dos males que nos afligem, houve • 
pensadores superficiais que atiraram o grito de falência do 
cristianismo. Com êste pronunciamento precipitado respon
sabilizava-se a Igreja pelas calamidades e desordens presen
tes e atoava-se o futuro nos rumos de uma descristianizâçãó 
total. •— Não; o cristianismo não fáliu à sua missão civili- 
zadora; assistimos, sim, às agonias de uma sociedade que 
se foi progressivamente distanciando das fontes vivas do _
Evangelho. o  processo de sfecularização crescente da vida è 
dos costumes sociais foi gradualmente secando as correntes 
de espiritualidade que-nos alimentavam. Da vida religiosa* 
da visão cristã do mundo e dos preceitos morais que dela de
rivam e nela encontram a sua razão e a sua motivação efi
ciente, foram-se divorciando a vida política, a vida econômi
ca, as instituições domésticas, pedagógicas, sociais. Consu
mou-se assim o processo de desintegração de hossa cultura.

Faltando o princípio unificador de uma visão do hòmètii 
e de sua finalidade hierarquizadora de suas atividades; >as di
ferentes formas da vida social entraram a desenvolver-se, 
monstruosamente, como membros destacados da solidarie
dade do organismo. A economia só visou produzir, e produzir



g8; *-■ AIiQGÜIÇOES E ARTIGOS

senipre mais e sempre por menos; a educação pública não 
teve outro ideal senão aumentar e difundir conhecimentos;
o Estado ampliou a esfera de suas intervenções na vida dos 
indivíduos. As ciências reguladoras destas atividades, a eco
nomia, a política, a biologia, a psicologia; desarticuladas de 
Úma síntese organizadora do saber humano, cresceram sob o 
signo de um imperialismo rebelde à dependência de qual
quer norma: e limitação de quaisquer-fronteiras.
;:r Chegamos assim a uma civilização; inumana* Não que 
péssoalmente sejamos mais dèsumarios que nossos pais; não, 
pelo contrário, certos castigos e certos costumes aceitos de 
bom grado em outras eras despertam espontâneamente uma 
atitude de horror e yepnlsà.. Mas organizamos ou desorga
nizamos de tal maneira a estrutura social que nela o homem 
não vivé A impressão de um desa-
justamento é incoercível, e universal o desejo de uma reor- 
denação mais satisfatória.

í  Colhemos assim os frutos amargos de um abandono -çul- 
pado dos mananciais de vida do nòsso espiritualismo cristão, 
e de uma materialização do pensamento e da vida.

Dêste desvio funesto sofrem as duas formas de civiliza
ção entre as quais se debate o miundo do século XX: o libe
ralismo capitalista e o comunismo marxista, Scila e Cha- 
ribdis, entre as quais terá de abrir caminho, com segurança, 
xuria réforma social que, para ser viável, deverá ser cristã.

O marxismo é a explicitação mais coerente e mais cí
nica dêstes postulados materialistas, latentes na civilização 
que se distanciava do cristianismo. Desveladamente, apre
senta-se, não como um simples sistema econômico que propõe 
uma nova fórmula de produção e distribuição das riquezas, 
mas corno uma filosofia integral da vida, uma visão completa 
do univérso, do homem e da. sociedade, uma solução defini
tiva de todos os problemas humanos, uma, resposta perfeita a 
tôdas as questões da inteligência e a todas as ansiedades do 
coração.
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Esta explicação das coisas, que pretende ser norteãdora 
da ação; é baseada num materialismo radical. Ào matería- 
lismo, porém, deu Marx uma expressão tôda süa que im
porta ter presente no espírito, para compreender o comu
nismo, julgá-lo em verdade e explicar a nossa atitpde em 
facé de sua propaganda.

Evoquemos ràpidamènte estas notas caracteríisticasl da 
filosofia marxista. ; '

Quando o jovem Carlos Marx, com os seus 19 anos,' 
chegou a Berlim, HegeL dominava* incohtrastadó, com a Sua 
estatura de gigante, o pensamento alemão. A süà sítóteisq 
filosófica, de uma aparência dialética rigorosa, de uma átti-' 
plitude de linhas imponente, de uma profundidade metafí
sica incontestável e também de uma obscuridade já prover
bial, empolgara tôdas as inteligências.

Para Hêgel, a realidade é uma só, o Espírito, a Idéia. A 
natureza material não existe em si, é uma pura criação  ̂do; 
pensamento. Êste Espírito, que em si resume tôda a reali
dade, desenvolve-se lògicamente no tempo, afirmando-se, rie- 
gándo-se, integrando sua afirmação e süa negação núma 
síntese mais alta . A realidade única, o Espírito, está Sujeita 
a um Vir-a-sèr contínuo, a uma evoiução interna regida por 
uma necessidade lógica infràngível. V E çpmo o espírito é 
extensivo ao sér, todo o racional é real, e todo o real é ra
cional . A história desenvolve-se com o rigor dialético do 
pensarqento, e a mola do seu dinamismo é a negação, ^ 
contradição, a combatividade, o conflito, a antítese qué âe 
opõe à tese para preparar uma síntese, que num plano
superior da evolução será uma afirmação provocadora de 
novas negações, geradoras de uma reintegração progressiva. 
Numa palavra-: “uma única realidade submetida a uma evo
lução, regida pela necessidade interna de uma dialética em 
que a luta desempenha um papel primordial, eis a intuição 
filosófica do autor da Fenomenologia do Espírito, que irá 
exercer no autor do Capital uma influência decisiva.
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após a morte do mestre a divergência dos discípulos. Os 
conservadores — a ala direita—  timbravam em. manter-se 
fiéis à síntese originai, ao sistema e ao método do mestre. 
A ala moça — a esquerda hegeliana — reivindicava o método 
para criticar o sistema, salvava a dialética e sacrificava o 
idealismo; Apelava para a necessidade da contradição, como 
condição do progresso. Esta juventude turbulenta e revo
lucionária, como são freqüentemente as juventudes, era 
terrivelmente. materialista e agressivamente irreligiosa.

Dentre êste “clube dos doutores”, onde se encontra
vam R. Bàueh, David Sthauss, e. outros menos notáveis, 
Feuerbach foi quem impressionou mais profundamente a 
Mahx, na sua fase plástica de formação intelectual.

Ao ESpírito de Hegel, Feuerbach substituiu a Natureza, 
ao monisnw. idealista, o monismo materialista. A realidade 
è uma só, não é, porém, a idéia ou o espírito, mas a matéria 
que, sentimos. Não é a Idéia que tem pés e mãos, mas o 
homem, que é o que come.

Êste materialismo complica-se com uma irregularidade 
agressiva. Deus é uma ilusão. Os atributos mais belos da 
nossa natureza, aquilo que desejamos realize a nossa espécie 
— a Verdade, a Beleza e o Bem — abstrações inconsisten
tes, nós as personificamos e projetamos fora dè nós, num 
Absoluto transcendente que chamamos Deus. Deus, pois, não 
é o Criador do homem, mas o homem Criador de Deus. E 
Vsta ilusão n |o  é só uma mistificação enganosa, senão ainda 
funesta.

Criando-a, alienamos de nós o que em nós há de melhor. 
Em vez de pôr a serviço de si e da sociedade a sua inteligên
cia e vontade, o homem orienta-as para um além quimérico, 
onde a sua imaginação mítica projetou uma ficção . A reli
gião, portanto, é a grande inimiga do homem. Por ela, 
explica-se esta alienação pela qual a humanidade se torna 
como que estranha a si mesma, desumanizada, incapaz de



rçálizar a  plenitude do “ser para si” .. cóhjfcqter a religião 
é reintegrar o homem em si mesmo. [ .=■

Assim Deus, Ser Infinito; Verdade e Bem no qual o 
homem realiza a sua plenitude, é eliminado pará que o 
, homem, num antropocentrismo radical e num steiírenismo 
absoluto, realize a sua felicidade voltado para si mespípi para 
a precariedade de sua contingência e a miséria do Weu;í na4a. 

I Mâterialismo radical, ateísmo combativo, humanísftrò: es»
treito, sem Deus e sem alma, fechado todo dentro de. si rúés-: 
mo — aí estão outros tantos motivos que foram assimilados 
por Marx e se encontrarão com variações na’ orqúèstrá$|q 
definitiva de sua ideologia. '

O autor das Teses sôbre Feuerbach não se contentou; 
porém, com repetir o mestre. Orientado todo para a açãò, 
o inateriàlismò v contemplativo e passivo de Feuerbach não 
podia satisfazê-lo. É ainda uma destas formas de “metafí
sica buiguesa”. Burguesa j á designava então em MaRx tudo 0 

I que não presta. Pouco adianta pôr a  lüneta filosófica diante 
da realidade e pronunciar doutoralmente: tudo é matéria. 
Depois desta sentença magistral, o mundo fica como antes: 

|  exploração do capitalista como a miséria do proletário. O.dinà- 
f mismo de uma entidade irreal — eis o que nos propõe 

Hegel; uma entidade real sem. dinamismo, eis o que lhe 
|  substitui Feuerbach. E a última das Teses éôbre Feuerbach, 

publicadas em 1845, soa J á  como um clarim de guerra, pre- 
| cursor do Manifesto de 1848: “Os filósofos não fizeram senão 
|  interpretar o mundo de diversas maneiras; o de que se trata,
|  porém, é de reformá-lo.” "

' ' ' , , • ■ ■

O marxismo será esta filosofia tôda orientada para a
' praxis, em nenhuma outra, pensamento e ação se fundiram 

tão indissolüvelmente. Filosofia e revolução serão os aspee- 
% tos complementares e inseparáveis da nova Praxis.

O seu ponto de partida será o homem, não o homem 
abstrato, mas o homem concreto, vivo, criando a história e 

| pela história recriado. Êste homem, matéria pura (ô mate-
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rialismo é aòeitado como um postulado que se não discute), 
Ó esséncialmente ativo. O que o caracteriza é o trabalho—  
a atividade produtora, pela qualêle transforma a natureza, 
adaptando-se às suas condições e adaptando-a às próprias exi
gências . Esta atividade produtiva constitui a economia, e, 
como o homem é pura matéria, a economia constitui a trama
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real da história. Tudo o mais — a nossa vida intelectual, 
moral, política, religiosa, não. tem nenhum valor, próprio 
autônomo, nada. mais é que o reflexo das condições matériais 
da existência que variam com o tempo. As idéias não passam 
dj? produtos ou subprodutos da estrutura econômica. Só a 
ação das forças produtivas constrói e éxplicá a história; é a 
sua base, a sua estrutura. A filosofia, a religião, o direito, 
a política, não passam de supçrèstruturas ideológicas, asso
ciações mais ou menos coerentes de idéias abstratas, a espa
lharem num mundo irreal as condições materiais existentes. 
Falta-lhes um conteúdo de realidade própria, de consistên
cia autônoma., A Verdade, o Bem e a Mal, a justiça, a cari 
dade são categorias desconhecidas no marxismo. O pos 
tulado materialista impõe a evicção de tôdas as energias 
espirituais. E o marxismo quer ser um materialismo coeren
te, que não recua diante de nenhuma das suas conseqüências. 
E por isto o mundo que êle vai construir é o mais inumano 
dos mundos.

Esta interpretação materialista da evolução humana, 
pelo simples jôgo das fôrças de produção, tem uma impor
tância central, no marxismo. Nela verá Marx a chave de 
umã explicação econômica da alienação denunciada por 
Feuerbach; nela ainda encontrará o ponto de inserção da 
dialética hegeliana que progride à fôrça de antagonismos 
fecundos e conflitos libertadores.

A alienação religiosa como tal só se processa no domínio 
da consciência, no jôgo de idéias abstratas; a alienação 
econômica é a da vida real, a verdadeira, que explica tôdas 
as demais, religiosa, política, jurídica — universal, humana.
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O nõsso regime econômico atual, baseado ; ^  
privada e no trabaüio salariado, é o primeiro rèspórisável 
desta grande decadência, desta desumanização progressiva 
das grandes massas. v ■

Conheceis a teoria da mlais-vália, explicadora cia aliena
ção . Aplicando as suas fôrças intelèctuaís e físicas, o bonièni 
tráhsforma a natureza, dá à matéria úm valor noVor, So 

?o trabalho-cria o valor. !
Para que o trabalhador não fique mutilado ou dhpi- 

! nuído, seria mister que todo o valor do produto a‘ êlè idt#, 
igralmente devido a êle revertesse integramente. No r ej îhie 
.capitalista, porém, só lhe sabe umá parte mínima, o salário*-.1. 
,-apenas suficiente para conservar ao instrumento humanb; 
fa  sua capacidade de produzir. O miais, esta sobrevalia, lquê:
| vai aumentar o capital fica definitivamente alienado de sdd;i 
íhumanidade empobrecida. Com o rolar:do tempo, o reginfè' 

|vai evolvepdo para umja concentração do capital e uma próá ■■ 
è letarização\ das massas. A alienação, diminüidora do homem,
£ ampliará inelutàveimente a esfera de sua ação nefasta.
I :: A diagnose do mal aponta-lhe o remédio, e êste é único:
|a  supressão total e completa da propriedade particular. Re- • 
pvolüções parciais, simples reformas econômicas, são palia- 
|tivos, conseguirão apenas um ímns/erf de riquezas. Á reiní 
|jbegração definitiva da natureza não será uma realidade senão: 
|quando se socializarem todos os meios da produção. Só o 
|comunismo integral e absoluto, libertando o homem de todas. 
|a s  alienações, o restituirá a si mesmo, plenamente livre è 
‘ independente. . ' V - Í vi
I Para esta emancipação final marchamos sob o impulso 
|d e  uma fatalidade incontrastável. Aqui reaparece o discípulo 
|de  Hegel, aplicando à evolução econômica o determinismo 
Idialético a que o mestre submetera a evolução do Espírito. 
|Ò  progresso é essencialmente função do antagonismo, da 
foposição, da luta. A propriedade privada, que substituiu o 
feregime primitivo de produção, em què cada membro con-
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sumia o qüe produzia, constitui uma negação. Negando 
esta negação, chegaremos à síntese- íinal, à transição da 
propriedade das mãos de poucos para a coletividade.

O instrumento, desta transformação libertadora será o 
proletariado, vítima principal da alienação do capitalismo 
que a todos desumaniza.' E a luta de classe, acirrada até 
o paroxismo da revolução final, prepara o advento dè nòva 
era. Atirando-se contra a burguesia, numa concentração 
de fôrças irresistível, os grandes esbulhados do: regime pre- 
sente construirão amanhã, sôbre as ruínas da sociedade, umá 
socièdade, sem classes, onde o homem só se pertencerá a si
mesmo.

Como sistematização de idéias e como programa de 
açao o pensamento de Marx átingiu a sua maturidade em 
1846-7, antes de aplicar-sè aos estudos econômicos que sé 
cristalizarão no Capital. O Manifesto de 1848 já poderá 
Ser lançado em todos os quadràntes. Nas suas derradeiras 
linhas, declaram abertamente os comunistas que seus de
sígnios se não podem realizar senão pela subversão violenta 
de tôda a ordem social. Ante a eventualidade de uma revo
lução comunista tramam as classes dirigentes! Òs prole
tários nada. terão a perder senão a ganhar um mundo! “Tra
balhadores de todos os povos, uni-vos” .

Paremos aqui. Em outra oportunidade veremos a forma 
política adotada pelo comunismo, sob os nossos olhos para 
realizar os seus planos. ítetenhamo-nos ainda por alguns 
instantes na sua visão filosófica do mqndo, de que acabamos
de esboçar as linhas principais. Só assim teremos os prin
cípios claros que fundamentarão mais tarde os nossos jul
gamentos e as nossas atitudes.

Q marxismo parte de um postulado metafísico funda
mental: o materialismo. Postulado chamamos porque Marx 
não se deu ao trabalho de o justificar, nem sequer sentiu 
a necessidade crítica de examinar os fundamentos sôbre que 
ia elevar todo o seu edifício.



Mas afirmou: tudo é matéria e processo mâtêrial. É não 
ficou nesta afirmação, como os materialistas qué:' ó prèce- 
:deram. Deduziu-lhe friamente tôdas as consequências e in- 
çorporou-as num programa de ação a ser imediatamente 
realizado. A sua originalidade foi.criar um sistema èrii que 
0 binômio — idéia-ação— é acionado por um dinamismo , in
terno de uma potência destrutiva formidandai
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■£' Poderiamos apontar-lhe ás contradições ixnanen^s • 
«Tôda a ideologia filosófica, diz Marx, não tem um vaida de 
'•yerdade, próprio,' permanente, é um a. função das condições - 
ífttateriais da existência na época que o viu nascer. ;Sim?
Jentão o materialismo dialético é uma superéstrutura ideoló
gica, dependente da situação econômica de meados do sé- 
íjculo XIX. Çqm ela passou, e não tem valor permanente. 
[$5nterrehio-lo para sempre no cemitério dos sistemas mortos: 
S; Mais. A negação é mãe do progresso. O conflito é pai 
$e  tôdas as coisas. A‘dialética hegeliana, que domina, com 
;um determinismo inexorável, a evolução universal,. não vive 
|senão de aiirínações e negações, de teses e antíteses. Logo 
|:o comunismo não pode ser o estado definitivo da humani- 
|dade. Cumpre negá-lo è acirrar a contradição aos seus prin
cípios para obedecermos à lei fatal e não nos subtrairmos à 
|ciecessidade do aperfeiçbamçnto progressivo.
|; Fixemo-nos, porém, nos valores inexoràvelmente sacri-
[|içados pelo sistema. Ter-se-á assim uma pálida idéia do 
||lovo estilo de civilização em que se aspira enquadrar a 
humanidade.
jl* Desaparece a religião, o culto a Deus, o cristianismo com 
||udo o que êstes nomes representam1 de verdade, de beleza
|pe liberdade, de santidade, de sublime na vida dos povos e 
p o  mistério das consciências. E o combate a Deus não é 
p o  comunismo um episódio; o ateísmo e a transmutação 
Éjconômica nêle não se justapõem como doutrinas acidental- 
|Ípente justapostas, que uma cirurgia hábil podería separar,
Hjamo xifópagos, para salvar um com sacrifício do outro.



iíiterpenetram--se, entraiüiâm-se organicamente: a ne
gação de Deus articula-se lògicamenté na doutrina de Mahx 
:e ittspirando-lhe todo o dinamismo revolucionário. Deus 
e a religião são epifenômenos projetados no mundo das 

: abstrações como reflexos de um regime de exploração de 
; uma classe p>or outra. Seu efeito natural , é conservar ãs 

f v  ’ condições que lhe dèram ori£em: é essencialmente um ins- 
trumento de classe: Cumpre, por janto, combater a  religião 
com a mesma violência e a mesma tenacidade çòm que Se 

:' combate o capitalismo burguês, v':Em face. de Deus ev da 
' religião, a sjua atitude é de hostiilidadè total e inexorável.
' As necessidades estratégicas' da luta poderão stígerir aqüi e 

ali tolerâncias temporárias, condescendências Aconselhadas 
por um oportunismo ' contemporizàdor. As» exigências b> 

'lí;: ternas dó marxismo imporãò sempre uma guerra de exter-
. ' ■ mínio e de tporte. Por istp, a propaganda anti-religiosa é

consagrada como um direito fundamental ná Constituição 
de Staliri, ora vigente na Rússia. "v-v

A moral e o direito passam pelas mesmas vicissitudes 
j: que á religião. São instrumentos de classe: regras de com

portamento. inventadas para defender a burguesia e oprimir 
ô proletariado. O comunismo não cçnhece as oategòrias do 
bem é do mal. Aos nossos valores mor Ais Marx chama irôni
camente “nova mitologia com tòdas as suas divindades da 

: justiça, da liberdade, da iguqldade e da fraternjdáde” (Carta 
' de 19-X-1877, por Lenine, ikfarx, Engels. Marxtáme,.'p&g. Í34, 

Arch. 64). “Nossa moralidade”, diz Lisnine, ‘•deduz-rsé dos 
intérêsses da luta de classes do proletariado” (Èá fnJaladie 
injantile du àommunisme, Paris, 1924, pág. 56): Em outras 
palavras, o comunismo faz o que parece útil ao partido co
munista; à moral substitui-se uma técnica do êxito. Vós 
podeis imaginar aonde leva esta atitude em face da ação 
humana. El que dificuldades insuperáveis Se erguem à 
possibilidade da convivência, entre povos na comunidade in
ternacional, e entre grupos políticos no seio de um mesmo
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povo, quando um dêstes eleihentos do convívio iswiâl está 
convencido que justiça, direito, lealdade,: fidelidade sãp; deu
ses de mitologia e o próprio triunfo autoriza o eitíprêgó de 
todos os meios, sem recuar diante de nenhuma ba,xrenà.

, : Aí tendes, èm brevíssima síntese, a conceição do uhiyçfrsp 
que anima e inspira o comupismo: uma i^etafísiça>lnátí|r 
rialista que deduz friamente tódas as suas çonseqüênçiás 
e as deseja realizar com propósito inflexível e indomável; 
Veremos, em outra oportunidade, a organização polítioaTe" 
clamada por esta filosofia da vida. .

Por hoje arquivemos esta Icpnclusãó indispensável: 
nossas deduções ulteriores. O comunismo, antes de ser. uma- 
técnica de reforma econômico-spcial, é uma visão da vida, 
da sociedade e do homem.; Visão falsa e tétrica. Na sua 
perspectiva subvertem-se todos os valores humanos. À nosSa 
/finalidade cifra-se em agenciar a colmeia hümâna de modo 
íque o homem, produzindo mais e melhor, mais e melhor 
jparticipe dos bens terrenos produzidps. Um déstirip pró
prio, essência da dignidade pessoal, já o não tem o honiemj? 

/reduzido a um conjunto de efêméras relações so c ia is•• Uma 
consciência, reflexo desta dignidade, norma de atividade mo-' 
Tal, santuário inviolável de vida interior, disSolve-se na iç- 
Isignificância trivial de um jogúète variável e precário: das 
/condições externas da produção. A Verdade, a Beleza e ò 
|Bem' eclipsam-se para sempre nps horizontes humanos, seiri 
|dinamismo inspirador porque sem realidade absoluta. Que%; 
ícómunismo pudèsse realizar as suas prortiéssás de nos leVâf 
fa um ferra de promíssão, onde em abundância manassèm ô 
ileite e o mel. A atmosfera da nova civilização seria ainda 
|~assim irrespirável. Sôbre a exuberância dos bens de um 
fdia, estender-se-ia uma abóbada de chumbo, monótona, pe
nsada, cinzenta e fria, sem uma aberta para o Infinito. Õ 
ííhomem, que não poderia mais levantar os olhos para o Altò, 
Inseria irremediàvelmente infeliz.

Rio, Setembro, 1945.



A HISTÓRIA DA FILOSOFIA NA DOUTRINA DE S. TOMAS
DF AQUINO

* São raros o s . pensadores que nos anais da filosofia 
buscam apenas a satisfação legítima de uma simples curio
sidade histórica/ Pensamentos .mòrtos interessam pouco. 
Quase todos procUram no pássado 0 que ainda pode viver no 
presente: lima confirmação idas próprias idéias ou Uma pre
paração providehçiái à novidade das suàs teorias.

Vítor Çoüspí Vê na história do pènsamento p ' retòrno 
cíclico de quatro grandes siStèihás: sensualismo, idealismo, 
ceptiçisinó, misticismo;, e desta periodicidade constante in
fere que cada um dêlès encerra uma parceia indestrutível 
da verdade total. Cumpre, pois  ̂ passá-los pelo crivo do ecle
tismo e Com os fragmentos úteis, assim joeirados, construir 
o edifíeio filosófico em sua forma definitiva.
• Augusto Comte, pelo contrário, julga que o movimento 
das idéias segue urna evolução retilínea. Os nossos conheci
mentos passam todos, ups mais cedo, outros mais tarde, pela 
fase teológica e metafísica antes de atingirem a perfeição 
final do estado positivo. Aos seus olhos todo o passado re
presenta apenas um grandioso vestíbulo ao templo da filo
sofia positivista, cujas colunas assinalam as balizas intrans
poníveis da inteligência humana.

Mais profundo que os seus contemporâneos franceses, 
Hegel identificou, num idealismo arrojado, a história cro
nológica dos sistemas com a sua história lógica. Ó real é ra- *

* Artigo publicado na Revista de Cultura, ano I, n.° 5, maio 
de 1927.
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cional. A idéia, submetida a uma dialética imahente, evolve, 
e reveste np tempo as formas dos vários sistemas filosóficos 
como outras tantas expressões necessárias da sua vida inte
rior. Pensar profundamente a história da filosofia é, pór de 
manifesto esta coincidência entre a ordem de sucéssãó no 
tempo e a ordem necessária de sua dedução lógica. \

S. Tomás, se vivera no século XIX, não se filiará énp̂  
nenhuma destas escolas. Impressionado talvez pelo que'há 
de contingente e livre nos fatôres que atuam sôbre a  evo
lução das idéias, êle nem sequer tentou exprimir, nà con
cisão de uma fórmula, a lei do desenvolvimento histórico dá 
filosofia. E o tempo lhe deu razão. Até aos nossoS dias tôdâs - 
as tentativas dêste gênero foram malogradas. A plasticidade 
das coisas vivas não se deixa vazar na rigidez de quadros, 
'mais ou menos arbitrários. Ás mais célebres leis formuladas 
até aqui, éomo expressão da marcha do pensamento, não 
resistem aoWame da crítica, ao contato dos fatos partem-se 
como moldes incapazes de conter a complexidade orgânica 
e viva do real. : •

ij Sem despender esforços numa emprêsa talvez quiméricá,
0 grande filósofo medieval não deixou, porém, de reconhecer 

ros imensos serviços que à solução dos problemas do pensá-- 
pmento poderia prestar a história do mesmo pensamento .
|  , Investigar o válor exatò que na opinião de S. Tomás 
irepresenta o estudo dos sistemas passados como instrumento 
sde cultura filosófica — tal é o alvo a que miram estas linhas.
1 A questão proposta reduz-se, em outros têrmos, a determi- 
|nar o papel dá autoridade dos grandes mestres da ciência 
das generalizações supremas. Veremos com que critério 

.sadio e equilibrado o grande escolástico evita os escolhos 
|igualmente fupestqs do servilismo e da indisciplina, conct- 
|Uándo a liberdade com a docilidade, as exigências fprmáis
de uma ciência racional com o acatamento às tradições fun- 

| dadas do passado e aos direitos imprescritíveis do gênio.
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Para S. Tomás filosofar não é expor sistemas nem in
ventariar as tentativas de explicação do universo elaboradas 
pela inteligência humana no curso dos séculos;. O objeto da 
filosofia é conhecer a verdade; o seu instrumento de inves
tigação, a inteligência- com tôdas as suas virtualidades.1 

' Êste caráter eminentemente racional da investigação filo
sófica frisa-o ..sobretudo o santo ao estudar as rèlações entre 
a razão e a fé. Em nenhum de séus predecessores se en
contra esta doutrina exposta com tanta limpidez e rigor.

Filosofia e teologia ’são ciências especificamente diver
sas. 2 Diferem pelo conteúdo e mais ainda pelo método de 
demonstração. A filosofia estéhde o seü domínio sôbfe a i 
universalidade das coisas naturais submetidas ao nosso co- ;- 
nhecimento; a teologia restringe-se ao número das verdades 
necessárias à salvação. Na imensa extensão dêstes dois 

; campos delimitá-se uma região ocupada simultâneamente 
pelas duas disciplinas: há teses filosóficas, que se acham 
também incluídas no patrimônio dos dogmas revelados.. 
Mas ainda aqui, neste terreno comum, a heterogeneidade dos ; 
princípios demonstrativos impõe entré filosofia e teologia 
uma distinção formal, absoluta e estrita. O filósofo vai buscar 
os seus argumentos na análise racional da essência das coisas, .. 
ha necessidade interna das suas caüsas próprias; ó teólogo j 
pede-os ao princípio extrínseco de uma revelação histórica:

1. “Studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur quid
homines senseririt sed qúaliter se habeat veritas rerum.” In 1., De 
coelo et mundo, lect. 22. .Um discípulo m oderno de S. Tomás assim  
exprim e o mesmo pensam ento : “II est plus important, à notre sens, \
de savoir, ce qu’il faut penser des problèmes que de noter ce qu’en \
ont pensé les autres". (De Munnynck, n a  Revue Néo-Scholastique, j
1913, pág. 16.) 5

2. “Theología quae ad sacram áoctrinam pertinet, differt se- ;
cundum  genus ab illa theología quae pars philosophiae ponitur". S
(Sum. Theol., I, q. 10, ad 2m .)
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Enquânto a certeza da fé descansa,
mento* numa autoridade ;iQ faU vel,\'as-;cd^\^^^^^9£ófia;' 
são o fruto de processos lógicos em que . a;.raj^®|ipmfestá 
integralmente todo o rigor de suas exigências . Para 9 .grande 
èscolástieo, como bem observa E. Gilson,-a;

Spas sa valeur de ce qu’ellê est çhrétiennè mais' 
est vraie” e “son accord de fait avec la Théologie • á^paijaít- 
comme la conséquence nécessaire das-a3dg»ices-''d&:lftilfi^lBó 
ellé-même et non comme le résultát accidentel d’un sii^$|e. 
désir de conciliatiõn” . 3 '•

Da análise penetrante e profunda a que 0 santo Doutor 
submeteu as duas disciplinas no seu objeto, nos seus métodos 
de demonstração e nas suas relações mútuas, resulta que a 
filosofia é uma ciência formaímente distinta, autônoma, ar^ 
mada dé instrumentos de investigação próprios. Á sua de
pendência da teologia,, como de norma, negativa, é aperiãs 
uma questão de solidariedade lógica. Só o êrro se pode opor 
à verdade \ A filosofia não pode contradizer a teoiogia, como 
a física nao pode estar em antítése com á geometria, o u , 
a sociólogia com a  moral; Assegurada a autenticidade de 
uma revelação pela. certeza racional dos motivos de credibi
lidade preambulares ao ato de fé, as teses do teôlógo im- 
põem-se à razão como evidentes de uma evidência extrínseea 
que nao pode colidir com a intrínseca das ciências humanas.

Fora destas relações impostas pela unidade interna da 
verdade, o domínió interior da filosofia depende exclusiva
mente dã razão; 0 filósofo não deve admitir senão 0 que 
é acessível aos meios naturais de conhecimento e demôns- 
trável pelos seus recursos . “A cé titre, Saint Thomas d’Aquin 
est, avec son maitre Albert de Grand, le premier èn date èt 
non le moindre, des philosóphes modernes” . 3 4

3. E. G ilson, Le thomisme, Paris, 2.a ed., 1922, pág. 35;
4. E. Gilson, ob. cit., pág. 36. Em obra mais recente 0 mesmo 

autor, depois de frisar 0 contra-senso radical dos que, desconhecendo 
inteiramente a significação histórica da filosofia escolástica, saúdam
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^ste ■ còiicéito da filõsòfia, como ciência erainéíitemente 
raçional, inspira a apreciação do valor da autoridade, como 

'^M c iís  de demonstração. Que o teólogo dêle lance mão, bem 
ç . i ^ i  .^''^pstâ;;.p capáter infalível do. testamunho divino , étlfee penhor

* 'Rpbnrrrt dp cprijpv.à M as mie va.lp. a. sinvhlps àf\rrnno.ã.n'Knrnnrut

frágilvdos"fundamentos. 5 O único c ril^d tda / veir-. 
em ;̂fílosQfia, é o acôrdo da doutrina cpm os princípios 

Ip g p l l^ S a  razão : •: “dpetririà ■; ostèhditur esse vera ek hoc qupd com
spnat ratipni” , 6 ■

“Quanto se afirma sem o apoio de uma razão ■ ou da 
Y , ‘ autoridade divina parece-nos m era ficção: omne enim quod 
í3 í > ponitur abSaue ratibne vel vaúctoritate divina fictitium esse■<';:;P'iÃ:';Pútótúí;..abS^ ratibne .^el vaüctoritate divina fictitium esse

; ; ; Y , As circuhstâncias individuais em que se desenvolveu a ] 
. atividade científica do grande pensador • medieval deraui-lhe | 
• màis de uma vez ensejo dé sublinhar essàs verdades e de- ' !

duzirrlhe tôdas as conclusões práticas, ' J
O grande mérito da escola domiiíicana, representada 

pelos nomes de Albertó Magno e seu genial discípulo Tomás 
Pe AquiNo, foi, haver compreendido tóda a riqué,za da Síntese 1 
peripátética, que nos princípios do século XIII começou a ser j 
conhecida no Ocidente cristão. Sob as deformações com que ( 

v em maiS de um ponto a haviam désnáturádo bs comentários i 
tendenciosos dos árabes, reçonheciam-se; fàcilmente n a  enci-

em Luxero ou Descartes os libertadores do pensamento moderna, 
acrescenta: “s’il y a aujourâ’.hui une philosophie comme tèlle, c’est 
ct/u patient laJbeúr des peiiseurs médiévaux qu’on la doii”. (La Phi
losophie ou Moyen Age, Paris, 1925, pág. 167.) No ponto dé vista 
histórico nada mais rigorosamente exato.

5. “Locus ab “auctoritate. quae fundatur super ratione humana 
est infirtníssimus’*: (Sum. Theot, I, q. 1, a. 8, ad. 2m.)

6. Sum. Theol., I, 2ae, q. 98, a. 1, in c.
7. In Physic. Lect. 3.



clòpédiÃ aristotélica as grandes linhas afq^^tònicas <íe.úm 
edifício grandioso a descansar sôbre os eternos
da “metafísica natural à inteligência hufn^a|ípJ^QsoN). 
Reçonstrüir êstemonumento; é pára .isto "pe^ î^P^ÈilíSlMí^ :̂ 
Aristóteles a interpretação genuína do seu^enla^l 
fói a nova tarefava'-qujéjineteu 

í.í/Ví y
.'Tarefa árdua é ériçádá dè mil. dificuldade^'í%új^^^'ii:‘í';: 

,erft i^.preyerr;̂ &pont9neii.:  ̂ veejnente, a ''
pulos. da escolástica tràdicionáí que navegara' 
teira do augustinismo. Çôna razão oiu sem ela: (n ãd lll^  
lugar de o investigarmos) sob

tizadas de misticismo, a muitos pensadores sé afig

Mjjí

quisesseaindachamar cristã. Éra entrei osvfiáncisóãnòSil^^ 
dominava o augustinisifiò e São Boaventuraj cònten)^râpí(^| 
do1 Aquinate, pôde; ser considerado como ò seu • ma^s : altò^é^ 
presentante.

De outro lado, com Sigèrio de Brabante, o ayêDíqis^?^

: tudo das opiniões Aristóteles, e aristôtelismo 
era só o enquadrádo na' interpretação de AverRóis; 
tonomásia apelidado o / ‘comentador’1 
dá inteligência ativa, eternidade do mundó,

teológicas. A filosofia estudava Aristóteles, a  teologia,', o . 
dogma e às conclusões das duas doutrinas deviam còéRistir 
sem se destruírem. Já  o leitor terá notado nesta qsqiii|jpá 
atitude intelectual a origem da teoria das duas verdádes^que 
terá sua voga entre os averroístas da Renascença.8

..
-m

8. Sôbre o averroísmo latino, consultar a obra çle Mançò% íst, 
Siger de Bràbante et Vaverroísme latiu, Louvain, 2.a ed;, 1910. Dis-
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 ̂eispéçtU t̂iyós, o ' ;^u*fülâe í réligip̂ - 
■ ^ ^ e ^ J iu ^ ^ -íç o n ^ a  á" malevolência belicosa dos meÇtres 
seculares, que, ciosos do monopólio universitário, já haviam 
aberto campanha contra os novos professores saídos das or
dens mendicantes.
/ va Num ambiente assim, impossível evitar a polêmica e S. 
Tom ás fói um poIeitnista tão modesto quão destemiido. Na 
sua alma exclusiva e incahsàveimiehte orientada para a. ver
dade achou o valor e as energias para uma luta tenaz e he
róica qúe lhe durou tanto quanto a vida v

Umvdós episódios mató interessantes e dramáticos desta 
luta foi á discuásão magistral dà Páscoa dè 1270, que vem 
em terceiro lugar entre ^  qúaiestiones quodUbetalés ^e S . , 
To m á s . 9 O.santo voltara da Itália em fins dé 1268 ou prin- 

. cípios de 1269- e retomara imediatamente a sua cátedra na.. 
Universidade de Parisj óndè já ensinara de 1256 a  1259 ; As 
súas idéias expostas no primèiro magistério haviam suscitado 
os mais /vivosadébates e agora contra ó professor em pleno 
desenvolyimento de, sua atividade intelectual se coligavam 
tôdas as fôrças adversárias. ■■■ *

pensa tudo o mais. As conclusões de Mandorinefc foram confirmadas 
pelos.novos textos de Sigérió rèçentémentè publicados por " M. Grab- 
mann, Neuaufgefundene Wèrke des S. v. Érabant u. Bóetius p. Da- 
ckn. Sitz. Berichte Bayer. Akad. Wissensch. Philos. — philol. u. 
hist. Kl. 1924, 2. ' ; "  ■■■' ; j A - Y . ; ; : , ' . .  A. ' Y

A■/:' í). Chamavam-se quaçstiones quodlibetálés as questões deba
tidas duas vêzes por ano antes do Na t al e * da Páseoa. Nelas 
defendiam os mestres- ás próprias opiniões, contra os mais variados 
adversários. Era sempre um dos episódios mais empolgantes das 
Universidades. — A cronologia que data de 1270 o III Qiuodlibeto 
é o resultado definitivo a que chegardm modemamente os trabalhos 
críticos de Synave, Desclez e Mandonnet . Êste último no mais re
cente dos seus escritos reivindica para S. Tomás a glória de criador 
da questão quodlibética. Cf. P. Mandonnex, Saint Thomas d’Aquln, 
créateur de la dispute quodWoétique, na Revue des Sciences philo- 
sophiques et théologiques, t. XV (1926), págs. 477-506; t. XVI (1927), 
págs. 5-38.



Sob a presidência de E. Tempièr,; á fc ^ ^ ^  
partidário do augustinismo antigo, lá se ái 
probabilidade fr. JoÁo Peckhàm, que chefiá^ll 
escola franciscana, ao lado de Gerardõ dé̂

Paris e 
muita 

da
d? • de

m-:-
Nicolau dé Lisieux, que impugnavama ^d à^ ífj|^ ||( |ê ;s^ - 
peliam rudemente a invasão dos “doutores ]
Algumás. teses de origem manifestamentè
também a  presença dos; discípulos de SmÉRio DE fífl 
Era, portanto, uma verdadeira
o mnascimentq filoSófiTO iniciado pèÍós . aibertinòrtdni|e|®S
empenhavam todos os esforços de resistência do trà<iíç|f" 
lismo augustiniano e do aristotelismo âraMzante. -

O art. X, que mais interessa ao nosso propósito,^éf|§ 
formulado nestes têrmos: “utrum discipuli sequentes diversas? 
opiniones magistrórum èximgntur a pecçato êrroris”. Em oü|'; 
tras palavraS : a autoridade do mestre exime a; ççhsèiêheiaí 
dos discípulos da responsabilidade de seus erros? Á questão 
era candente. Nos lábios dos averroístas era uma justifica
ção do seü apêgo fanático ao infalível; MmTÓTEijsi; i n f a l i - ; 
velmenté interpretado pelo infalível AvérrÓís . Parã ps adep- j 
tos do integrismo augustiniano podia significar uma adver
tência que lembrava ao novo professor q respeito devido à 
autoridade de S to. Agostinho. 10

Firme e humilde, S. Tomás satisfaz a uns e a outros 
com a limpidez da sua resposta. Enquanto concerne à fè;á 
aos bons costumes, os discípulos não se'. podem descp^r' , 
com as opiniões erradas dos seus mestres; nás';outras^tié§7y 
tões de interêsse purainente científico, se os doutores fhsedr- 
dam, “os ouvintes podem sem risco seguir uma ou outra sen-

10. Falando das Inovações doutrinais e metodológicas de S. 
Tomás, dizia Peckhàm: “Illa novella âoctrina quassi tota contraria, 
quae, quidquid docet Augustinus de regulis aeternis et de lupein- 
commutabili, de potentiis a n im a e d estru a t proviribus et enervat, 
■pugnas verborum inferens toti mundo". Regist. Epist. fr, Peckhàm, 
ed. de C. P. Martin, m ,  pág. 896.



AA Aten^aV; À$lfca?kè • então o què diz, o Apóstolo ad Rom. — XVI,
5, úriüsquisqúe iii siw sensu àòüríãet.” - A ‘

lifQ adotai porém, uma opinião de preferência a outras,
PÁ • ò/ cyíí&ío filosófico não deve ser apenas o pêsb da autori- 

! • daderTésia discussão tumultuosa S. Tomás lembra-o ainda 
. . ,i&a vezr ^ re^ ^ ente, a seus adversários:. “Provar: cpm au- :
A fundar, uma opifyjfo sôbte a . '.j

AASeafén  ̂ AA ^ p  A A ■ -Á-'-' ̂ '' 'A-A "'Arfe-í-í-IPÁr1- • A\ -f
:Á':ÁÁÁW 'Á^! qübdlibeto seguinte deserivólvé melhor o seu pènsà- ■ , j 
'Á Á *ben^): .‘‘(Juanètó se trata, dêi^ ?t^ iríbs ouvintes é dê; lftes j 
•5̂  ;P: ijiíia' yérfedéÁçbn^ |
; ; pm raizOes qué desçam até às raízéâ dá verdade é; façam sàbér | 

como é Tferdadeirob quê sé: afirma;. d9 contrário,; se o mestre 
só com áútondádes ré^lve ò problema, sairá o discípulo <jom 

AA -riMéllAA
., : ^ênciaj ^ ifíir  sc if^ tt^ , vel ..intêllèptus ac0iret et vâcuus ' 

v .q6scétíefÁA1?LA. : A; AÁ A;-Á>Á" AA • A tív ■ A ; ' ’ A'' ,'Á Á••'■■'. Á.
: delineado q dever do doutor e do ines-

tre: ;dirigir-so- à ;râ ãb dós discípulos e não substituir ab valor 
Á das-d®ióPnstraçÕês o prestígio exterior dá sua autoridade. 

Citemos: ainda uni trecho importante a êssé respeito: “Quem 
propõe á outros conclusões que não se ácóam impliçadas em 

A; princípio,s imediatamente evidentes pu cuja inclusão lógica
ftãò é ; claráménte demonstrada  ̂ nãb gerá sciencia; mas 
quando muito uma. opinião ou crença , ., quando sabemos al- 
guina .cbisa cpm certeza (científica) é pela luz natural da 
razão que ^ u s  infundiu ém noSsas íaima?* •, não pbr um 
homem que ensina ■. de fora o. nao ser , pa medida em que en
sine ligando abs princípios as suas conclusões”. 11 12 13

; ■ •. :8 g ;^ ;AtacitTgOEV:E?ABTiGQõ; ' ' :;':A".á .A #  a ;á :. -:.A AA ■ '<

11. “Probare per- auctoritatem nori est âemonstrative probare 
sed fide rei opinionem facere”. Quodlibet,, JII, art. 31.

12. “Si nudis auctofitatibus magister quaestionem ãéterminet, 
çertificábitur auditor quoã ita est, sed nihil scientiae vel inteüectus 
àequiret et vàcuus abscedet”. Quoãl. IV, ai 18.

13. De Veritate, p. 11, a. 1 in. corpore; ibid., ad 13.
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Raras vêzes se encontra o
caráter eminentemente racional dá filQsofiá.^t?TV i ;

A prática do Santo é o comentário mais-eiòj||i:;ente das 
suas teorias; S. Tomás, que, na laua/m pdéstiáiipun^áf^?11' 
tida, não costuma assumir atitudes 'aéressiyiâíía^lllq^i^^ 
ti?ar em tom doutorai, tapibém.não abdica a a^^noM ^jqp 
seu pensamento ante o ascendente poderoso dOs g^ap.^"^^ 
mès do passado. Estuda-ós com ainor, intérpretár8sf| 
nignidade,: venerados como a mestres benfeitores der’ 
teligência, mas passa-lhes as afirmàções pela, jpeira 
crítica elevada, profunda, imparcial . Os exèmplos sãoni 

: rosps; citaremos um ou outro, ;; í•;■ >,
. Em filosofia nenhum nome mais acatado que o;de'; Ajpsp.?1 

TÓTELES, Mas d  que se impõe para S. T omás não é a simples 
ayiotulaáe désse .pagão de que: âbusayam ps árabes contrq. p :f  
crtetianismô, é a  solidez racional dé süá interpretação dò - 
universo singularmente coerente e positiva. “Proptér argu
menta” Qj ãè Anima a. 8, ad 3; «pwtfér^fiçatücpfl ratiçnujn 
ejus?’ 2 Di, q. T, a, 2, in ò. São os argüriíentbs, 'è a eficácia 
das razões de AiusTÓTEL^que convencem o pensador cristão.
Se a sua crítica perspicaz logra desvendai uma falhá na ar
madura lógica do filósofo grego, não hesita èm pô-la à; vista; 
e a afirmação dó mestre, desprotegida de provas, deixa de 

; se lhe .afigurar como resultado 'adquirido da ciência,; para 
descer à mòdesta categoria de úma opinião discutível.14

Nos Santos Padres da Igreja o Santò distingue cuida- 
dpsamentê a autoridade dogmática da científica, Gomo tes
temunhos da fé, depositários e transmissores. da verdade re
velada* as suas afirmações devem ser discutidas com os

14. “Assignat (Aristóteles) rationem pospibilitatis. . .  sed vi- 
detur haec ratio non esse sufficiéns”. In Perih. I, 1, 14, “Viãetur 

■ autem quod, Aristotelis ratio non sit efficax”. In Phys. VIU, 1, 2. 
“Hae rationes quibus. Aristóteles probare nititur primum moturn :esse 
•perpetuam, non ex necessitate concludunt”. Ibid. I, 13. "Ratio etiam 
' •quinta... aeternitatém motus magis suppònit quam probat”. C.
.Gentes, 1, 2, c. 36.



ARTlGQS r-*
critérios teológicos. No campo dos conhecimentos profanos, 
filòsòficos ou científicos, são tributários do seu tempo . Tanto 
vede. a sua autoridade, quanto a  dos mestres pagãos seus 
coetàneos. “Sto. Agostinho aqui rèpète. o que aprendera 
de seus mestres platônicos... Por isto são autoridades pouco 
convenientes” . “Pela criação de um céu empíreo se invoca a 
autoridade de Stràbãoj Seda e S Basílio. .. Mas as suais ra
zões convencem pouco’’. 15 ' !

Há, portanto, urna admirável coerência entre a doutrina 
e a prática do Santo, conVérgentes amíbás a valorizar a • de
monstração racional e á  não buscar nas citações mais do 
que uma confirmação òu iiüstraçâò de teses filosóficas qUé 
só na necessidade lógica oú nas iições da experiência têm
o seu insubstituível fundamento' científico. Estamos bem 
longe da pecha dé servilismo intelectual com que em outras 
eiras de menos escrúpulos históricos se tentou desprestigiar 
o pensamento da Idadè Média. Hoje já não é permitido falar 
assun • “Se a característica do pensamento moderno é a dis
tinção entre o que é demònstrável e o que o não é, foi sem 
dúvida no século XIII que fòi* fundada 
derria.” 16

a filosofia mo-

15. "Augustimls non intendit hoc asserere qwsi fidei conve- 
niens, sed sicüt utens his quae adâiscens philosophiam àudiverat, et 
ideo illae auctoritates parum cógunt.” 2 D. q. 1, a. 3, ad lm. “Çaelum 
empyreum non invenitur positum nisi per auctoritates Strabi, et 
Btedae ei itefum per auctoritatem Basílii.., . Hae autem rationes 
non sunt multum cogentes”. S. Tfíeol. i ,q .  66, a , $ in c. E ainda: 
“Alü Sancti hoc tradtkerunt ntin quasi dsserentes sed sicut útentes 
his quae in philosophia ãidiceraiit; unde hòn sunt maioris aucto- 
rítatís quam dieta philosophqrum quos sequuntur” 2 D. 14, q. 1, a. 2, 
ad. 1. 'Sé o nome que lhe opõem é o de uma insignificância sem tí
tulos científicos, dêle se descarta com uma franqueza dèsembara- 
çada: "ad primum ergo dicendum quod íiber ille auctoritatem non 
hàbet; unde quod íbi scriptum est eadem faciíitate contemnitur qua 
dicitur". Sum. Theol., I, q. 77, ád 1.

16. E. Gilson, La phitôsophie au Moyeri Age, Paris, 1925, 
pág. 169.
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Do desassombro com que S> Tomás riaivi^ôsií parâ a 
razão os direitos da crítica, mal se inferira ^üf lífç;; menosr 
prezara as vantagens da história, das idéias. cpihòiin^ümén*- 
to dé cultura filosófica a fim de retràir-se no jsqíâlóqBiíó^ipr
talúAfnol /4iim in îTrlrliiolicmn ítotóril 'NãO *0'

■sMy-mpê
' i " VíOJ/toft■ Üf:íi:!«

^ f g j
¥l#JÍ

conhece o papel importante da autoridade na 
todos podem ser mestres; muitos que seriam 
sè se aventuram por mares nunca dantes 
bramdesastradamente. -j•'•
'.  Sè as preferências modernas;tendem'-a: generatízanÍiidll#S^;i<ySli

mantendo intemeratos os foros de sua realeza. E seria 
paxá estranhar :;que,na:.:fiiósq^,^;a ' uteis;;.difícirdaS: 
hümanas, fôsse menos acatada que ení matemática ou 
física a qqtoridade dêstes príncipes da inteligência, '-d istan^;;^> |||^^  
ciados peta Providência no curso dos séculos para assinalar-/ 
as balizas do progresso espiritual < V:

S. Tomás não começa a sua filosofia com üm manifesto 
de ruptura com o passado . È sôbre os que se têm chamado 
convenciõnalmente “pais da filosofia moderna” que pesa a 
responsabilidade de haver partido o fio da tradição, mãe 
fecunda dò progresso. Para Bacon, que não hesitou em metèr 
os ombros frágeis à momentosa emprêsa de uma instauratio 
ab irhis furidamentis, “
absolütamente ser lévadas em. consideração” - 1 2 
ensinamentos de Àlém-Mancha, escrevia Descartes 
“tanto mais idônea seria a inteligência para o conhecimento 
da verdade quanto menos houvesse aprendido do que áté 
então se chamava filosofia” . 2 Locke escreveu os seus En~

Ecpandqq^'

i|fcÍ
v - í m  
■■ ; , m m
y t m m

1. “De cmtiquüate opinio. . .  neglígens omnino est” (novurri Qr±
ganon, Lib. I; Aph. 84, Ed. Londres, 1620, pág 98.) v

2. “D’oii ü faut conclure que ceux qui ont le moin apris âe 
tout ce qui a esté nommé jusques iey phiiosophie sont les p£us àa±
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o entendimento humano sem levar em mínima 
e^miàérà^ão o desenvolvimento Histórico de tãó mòmentoso 

ti^Óbiema. O próprio K ant “igijorava quase eompletamente 
;- '̂ vHistórià da filosofia; çom exceção de alguns wolfianos, 

i>l|(D!0»ã:, HuímÉí R ousseauj não estudara nem os antigos nem 
;ps nmdernos” .

•SH; f  • Outra é a atitude de 6. ToMás, que aspira, não a dis-
um, esplêndido isolampntq, m as 

9 a  integrar ás contribuições de seu gênio nas çónqúistas do

O. princípio da evolução orgânica da ciência é por êle 
èsplicitamerite ^  léntó e'progres
siva do patrimpriio mteleçtual tem sua explicação na própria 
riátUrezâ do nossõ conhecimento. “É própriò;da razão hu
mana éleyan-s^ ^  imperfeito aó •;perféito.

'Verãos, por. is^ , qué, nás Jciencias especulativás^ ps que pri - 
' ' i á ^ i r ó t r a n s m i t i r a m  reéhitadõs muito 

. deficientea ^  tarde se . foram aperfeiçoando. Das •:
.ciêhèias p rá ti^  afirmar-se ò mesmo.” 4:'-; J  V,y-
• v O tem um, papel importante no
progresso; ê' um bom inventor ou colaborador bonus àdiríven- 
t(^ vel eooperaiór; esta influência não é a dé uma irausá'efi
ciente mas a de uma condição necessária ao desehvplvimen- 

, to da atividade intelectual-. Çòiooadò num detérmihado ins-

pdbles d’apprendre la vraye” {Lesprinmpes de la philosophie, Pré- 
face; Oeuvreç de Descartes, éd; de Adam et Tannéry, t^IX, 2.a Parte,

■ pág,,9 .) :,>v -;v \ ;Ã,
; \ r3-, “Dle Gèschichte der Phitosophié war ihm fãst voellig uribé- 
kant; nur einige Wolffianer, Hume, unâ Rousseau kannte er; weder 
die Alten nocli âie Neueren hat er studirt.” (Harms, Philosophie seit 
Kant, Berlin, 1876, pág. 118.)

4. “Humanae rationi naiurale esse videtúr, ut gradatim db im
pe? fecto ad perfectum, perveniat; unde viãemus in scientüs specula1- 
tivis, quod qui primo phüosophati sunt, quaedam imperfecta tradi- 
derunt, quae postmodum per posteriores sunt tradita magis perfecta, 
ita etiam in operabilíbus.” (Sum. Theol. 1 2ae., q. 97, a. 1, in c .)



I ' " ' : TRABAI^QS^IÍlQS6FÍeoS ^ : 9 í

|  tante do movimento histórico, cada ojper^i^|^9l;|Ít>er 4pvé 
í esforçar-se por completar o que ^falta;.i^áMt^^^p^dosvque-:' 
i  ò precederam”. “Por exígua que seja a còiqtlíl^tii^ó do 

gênio e do trabalho dos; particulares, a coleçãq!:'dqslièsforçps :
h: ind ividuais renrasanta- aiiern rte pratída *’ 5 . t ,

• \?M

W* sivá é còletivja dè '* todos: os séculos, í é. um /‘inoiíwime^ ■■ .•/> - Jffim
^ :diòsd:;ém: cUjã -construção- copperã ■indefessamènte-f̂

TvntyVánn T>,cií ■ o ' rmoneeirlarlci Sn iftn.iwMt*• -.tW ^

|\.d è  evolução orgânica sem desequilíbrios funestos.
• “̂É/misterV,:'diz'S^Toí^As^ao'';i^ciar;:'u;Cóxr^h^rio;hó:̂ ^ v t |^ ^ ^ ^ ^ P

M: taremos a  que disseram de acertado. e; evitaremos os seus '•
■■■ ; , / .  ;/••_' \  v ,

;• 5, “Ad hotnines pertinet paulatim m cognitíone peHtafis^prq^ ^ j |É |
^■ftçere„V. videtuf tempys éssè 
fe'7ipn quiderrí iquód iertípus per se ad boc ■ aliquid 
W^cunduvi ea quae in tempofe águtíter*.,!
|$Scã qiiàe sunt a pràedecèssòribus intenta-et \alÍqutâ:$upera<Mik

quemlibet pertinet superaddere id quod déficit in considérqtione ■;
| |  praedecessorum” (In I Ethc., lect. XI) “Licèt id quod unus horrio 
piy-potest immittere et apponere ad cognitionem veritatis, suo stuMo ét 
|Wingenio, sit aliquid parvum in comparatione ad iotam considútóUp- 
fe ftem  veritatis tamen illud quod-aggregatur ex omnibus cpartieulátis ,
§ | exquisitis et collectis fit aliquid magnum” (In Metaphys.
| |  ; 0. “Necesse est accipere opiniones antiquorum quícumque.sint
|p  qui aliquid enuntiaverint de ipsa (anima). Çt hoc quidem ad duo
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ò estudo dòs desvios da inteligência humana tem, 
pára espíritos formados, as suas vantagens . As bóias e os 
faróis, assinalando nas paragens aparceladas os pontos em 
■que .naufragaram os primeiros navegantes, prestam indis
cutível serviço àos que lhes sucederam. O conhèeimeatq liis- 
tóricoída origem e das conseqüências de um êrro é um sinal 
dè alerta aos futuros exploradores de idéias.. ;

Nem esta é a  sua única utilidade. S. Toméás reeonhece 
ainda no êrro uma'função pedagógica: a de aguçar a saga
cidade crítica do pensador . Os meninos travessos contribuem 
a seu modo para o aperfeiçoamento dòs processos educativos . 
Assim, observa o santo, a ciência progride, de duas manei
ras: diretamente pela afirmação da verdade e indiretamente 
pela sua negação, sUscítadora de ulteriores investigações.? A 
uns e outros, aos que açertarqm como, aos que erraram, de
vémos a homenagem de nossa gratidão . QUèm estuda sè- 
riameUte a filosofia acha-se ém melhores cóndiçõés para 
apreciar a verdade depois de ouvir as razões dos que a im
pugnam. * 7 .í;';-' v';-;

Q grande psicólogo va,i ainda m®is longe e afirmU a pos
sibilidade de desprender do êrro -a alma da verdade que o 
animou. Una em todos ós homens é a estrutura da inteli
gência, espontâneamente orientada para a verdade como 
têrmo da própria perfeição. Todo 0, esfôrçó intelectual sin-

erit utile, primo quod bene dictum est ab eis acctpiemus in adjuto- 
rium nostrum. Secundo quia illud quod mal? énúntiatum est cave- 
bimus. (In De Anima, I. lect. 2.)

7. “Dírecte juvatur, (hotnó) ab his qui veritatern invenerunt... 
inâirecte vero ihqugntum priores errantes circa veritatem posterio- 
ribüs exercitii oceasionem deãerunt, ut ãüigenti discussione habita, 
veritas limpiáius appàreret. Est aúierh justum ut his qulbus aãjuti 
sumus in tanto bono, scl. cognitidne veritatis, gratias agamus." 
(In II Metaphys. lect. 1.) “Necesse est eum qui debet auãire philo- 
sophiam, melius se habeat injudicanão, si audierit omnes rationes 
quasi adversariorum dubitantiuin”. (In III Metaphys. lect. 1. ) “Ad 
scienãum varitatem multum valent rationes contrariarúm opinio- 
num.” (in de Coelo, 1. II, leçt. 22.)
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çèrq encérrá, portanto, aexpressão: de para
a verdade. Por que, pois, não descer com 
até ao fundo do êrro e procurar deaeobrir^s^^^É ps^to .- 
tivo dà alpm, isolando-o dos motivos ãcidentãtó ’que^’v im
pediram de atingir o seu termo' natural?8

O genio -pode. > oq̂ ĉ iEwJ iqmM.;; .;â$ó ><x>ncluam^60̂ ^ ^ « ;  
; Mas não haverá proveito: em acompánhá-lo até ráoi- P> 
das grandes questões? ' \/.

V,.,.p Utilizar assim p êrro; aufedtodÒTlhe tôdas as vari1ailg||; 
não é entrar nas vistas da Providência, que, no dizer dé Sm:; 

. Agostinho, não houvera permitido o mal se dêle não sou- \ 
. hera tiyar o bem? As heresias concorrem para o progresso 
no conhecimento da verdade revelada; as revoluções põem 

|em  evidência as lacunas das nOssas organizações, sociais; 
if-Gomó a religião e a eivilização, também a íilosof-iá'píogride 
: entre luta? e contrastes.

■\ V- * *
%h

Tôdas estas interessantes considerações sôbre a evolução 
Ihistórica do pensamento e á sua utilização pedagógica^ qUe > 
|jnão deixam de surpreender num escritor do século XJ|Ií; 
|mostram em S. T omás o desejo, consciente e refletido, de' h âô  
Romper os laços de continuidade com o passaflp, !mâs de js^ 
||aborar profundamente na tradição filosófica $0 gênero ' 
||manO.:;;.. J
|j  É o que ainda vem confirmar, a prática constante ; do 
j|santo. Para quem se habituou a considerar-lhe só a envór- 
|>gádura excepcional da genialidade metafísica não deixa de 
Icausar maravilha a riqueza de erudição, o cuidado, da irifór-

8. “Verum est bonum Íntellectus, ad quod naturaliter ordtná- 
unde sicut res cognitione carentes moventur ad süos fines 

Wübsque ratione; ita interâum Íntellectus humanus quádam natural! 
|fnclinatione tendit in veritatern, licet rationem veritatis non perej- 

(/n I Phys., lect. 10.)
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no trabalho intelectual dêste homem 'que 
||^ |||||a } v e z  o maior coordenador de idéias que ainda conheceu 
v^^hUmanidade.’*9

% v As citações, exatas • e variadas, que acodem ém ndmero 
extraordinário sob a sua pena, mostram que nêle o espírito 
prítico não è iníerior áo gênio sintético: Pàg.ãps e cristãos, 
gregos e latinos,'árabés e ! judeus, todos õs qne, na .árdua ta- 

■ refa de investigar a verdade, se elevaram acima da medio
cridade, são cónsultadõs. com yinterêsse e benevolência; Èm 
primeiro lugar>êm  os Padres dá Igreja, latinos e gregos, al
guns dos quais -êle utilizou pela primeira vez no Ocidente . 
Aparecem êm seguida os' grandes especialistas da filosofia, 
Aristóteles e Platão, Averróis e Avicena, Moisés ben 
ÍÍaimqít e Ávicebrón (ibh  bén Gebirol). intercalam-se de- 
poisras citações gráw^ como Gçsar, Salús-
tio, Tito Livro' e . Flávío : José com as ámedás reminiscências 
clássicas dé pradOres e poetas como Menandro e Pêndaro, Ho? 
RÁcip; Viroílio eO vípio. Nas ciências subsidiárias da filo?

; sòfiá ou, eih .qüêstões de caráter técnico comparecem as au
toridades respeptivas: o médico Galeno ao lado dos alqui- 
mistas árabes1 Ax^ üwa^ íízar é Alfraganus; > jürisconsultos 
como Justiniano, Ulpiano e Donato em companhia de as- 
trônòmps eomó: 'TEmísTio e símplíciq, bs: arquitetos Vege- 
tius e. ViTRuviuá éntré eruditos do valor de Plínio e Auló- 
Gellio. }

; E a loiiga teoria de m ais: de 240 autores de tõdas as 
épocas e de todos os países vai desfilando tranquilamente 
ante a pena do santo, qüé os- domina còm' tôda a altura de 
seu gênio original sem se sentir nunca esmagado ou opri
mido. X> que o interessa antes de tudo nestas leituras da 
mais variada proveniência é a  verdade. Onde quer que a en- 9

9. "Saint Thomds a le génie de Vordre rationnei et il est peut- 
être le plus grand arrangeur d’idées que Vhumanitê dtt jamais 
connu.” (E. G ilson, La Philosophíe au Moyen Agre, Paris, Payot, 1925, 
pág. 241.)v
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contre, dela seapodera como de um bem 'ç an ^ ^  
tar ou. rejeitar as opiniões não nos devemos d e í^ r  ̂ influen
ciar pelo amor ou pelo ódio daqueles que as endiíif^f ímas
só pela certeza da verdade” . 10

• , ••••'1 ■;.*."■• v.- 'V i---';i*í;
r.i; ■>**:2í '' J l L . 'E com que delicadeza vai êle às vêzes colhêr Uíg|ãõ.;de 

li . um pensamento justo envolvido na palha de uma • eipfessãp:: 
f inexata! Anaxágoras, como é sabido; foi o primieirof^a^^i: 

uma demonstração filosófica da existência dé DètisK-Êãlàr. 
|i de um éspíritp puro com os recursos analógicos d o ju íí ia ^ ^  

guageml popular atoda não elaborada tècnicamenté efa:iiÉ& 
|  por-se a f^e^üentes equívocos e no pensâdór de ciazòmeiiia: 
? . mais de uma vez a imprecisão da forma não servè com fida- 
| lidade à elevação da idéia. S. Tomás não esquece esta ate- 
tí nuante histórica • e .observa agudamente: “A, opinião de 
|v Anaxágpras é verdadeira no qüe não diz e ^
|  má expiiçitamente” 1110 11 Outras vézes, sentindo l^da á: suá; 
|í: superioridade de filósofo cristão, iluminado pelas iluzès do 
l  ̂ ferangelho^ còmpadéce-se com sinceridade das difíéüldades 
|;' è dúvidas que .torturavam os pensadores insignes dé; ipagà* 
|"nismo nas questões da mais transcendental importância. para 
p a  orientação da vida humana. Depois de criticar fíhâmeôte 

|: as soluções dadas pelos antigos ao problema da felicidade, 
*|'S. Tomás põe fecho ao. capítulo com' estas palavras;

10. In eligendis opinionibus vel in repudiandis non debetduci 
Uhomo amore vei odio introduçentis opinionem,, sed magis ex 
*ytudine veritatis; ideódiçit (Aristóteles) quod óportet amare 
^isciUcet eos quorum opinionem sequimür èt eós quorum opinionem 
| ^répudiamus” {In XII Metaphys. lect. IX.) Freqüentemente repete 
$|rÒ Santo e faz sua a máxima de Sto. Ambeósio: “omne verum. ã
kquocumque dicatur a Spiritu Sancto ést”.

11. “Eius (Anaxagorae) ergo opinio est vera quantum ad hoç 
'§iquod non expressit, falsa quantum ad hoc quod expressit.^ , Tamèn 
fN  quis exequatur articulariter, id est, distincie et manifeste pér- 
f quirat quod Anaxagoras vult dicere, id est, ad quod eius Íntellectus 
$èndebat, licet exprimere nesciret, apparébit eius dictum mirabilius 
| et subtilius.,> {In I Metaphys. léct. 12.)
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12'^g^i:’Sè;ívè;;(iue angústias sofriam aquêles grandes gênios”
E osígrandes gênios np caso eram Aristóteles, Alexandre 
eÁvEimóis.

Com tão elevado ideal científico ante os olhos e' com 
a serenidade amiga e caridosa dos gênios que são ao mesmo 
tempo santos, é fácil de ver o extraordinário valor de utili
zação que pára S. Tomás representavam as suas leituras tão 1 
■vastas quão profundas. í

í)iz-se ordinàriamente que o Anjo das Escolas é peripa- 
tético, e é exato; já se afirmou até que é mais peripatético ]
dó: que Aristóteles e é talvez mais verdadeiro, sO grande i
gênio Cristão foi'; no século XIII, o que logicamente teria sido. 
nessa época o mais elevado expoente da inteligência pagã. -
Profundamente convencido da marcha progressiva do pen- j 
sarnento, S. Tomás não podia esquecer que mais de 15 séculos ' \ 
de atividade intelectual o separavam da primeira elaboração | 
do aristotelísmo. Quando, portanto, introduzido e fálsé^i^?;:.# 
em mais de um ponto pelos árabes, o Estagirita penetród^no 
Ocidente ameaçando o cristianismo e provocando até uma ■ 
dessas crises fréqüentes nas épocas de rehòvação doutriii^^  
a esçola albértino-tomista teve o singular merecimento d ê ^  
reconhecer a importância do movimento que se delineava e 
â prudência de se lhe não opor de frente. Era mister estudar 
êste admirável gênio pagão, èmbeber-se de suas doutrina^,, 
depurá-las dá ganga com que as haviam deturpado os co-' 
nientadores do Islam e, indo adiante, completá-las, aperfei
çoá-las com a valiosa contribuição de todos os pensadores 
posteriores. O momento era de grandes responsabilidades.
Na fermentação geral dos espíritos só um gênio podería im- 
por-se a árdua tarefa de sintetizar num todo coerente a mul
tidão de idéias qué pairavam no ar e dar à philosophia pe- 
rennis do gênero humano umá expressão consciente. 12

*+ y

12. “In quo satis apparet, quantam angustiam patiebantur hínc 
inde eorum praeclara ingenia” (4 D., 49, q. 1, a. 1, sol. 4.)
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rlBr ''..
sumerse no estudo profundo do AEiSTÓTíçf||^|^ 
complemento orgânico dos defitits ãa. sua 

Não dispomos do espaço suficiente

^ S . M g m U s  foi êsse gênio ;p ^ d etíâ à ^ a s^ |||B Í^ S d  .« r '

■ . I W * ’!

,v -
•. !-:tj " v’£

!;'í '-Hv’

v4É

......................
:rb^,;;0'pens;amentO'.do,:'ãntoí,i:;a/iinf<mtio;.ámíojÉeZ^
íÈÈ̂ iiî ^̂ t̂èãçtoŝ .ooî fere as óbrâs n ü x í^ ^ ^ ^ l
apÜdâçãiP còi^tàhte1 dò ̂ método':/

luzes,, interíçga « s .g r j ^ ^  ço in ^ taf' 
í^rèsí^n^gos,' Alexandre de AÍhodisia,> THEMiáp^S,/SmpLÍ)r •' 
'^^^ifÀivSLico, Bhiloponus, cujas'explicações -;/ ^%ÉS
^g§ com serenidade e aproximadas dõs comentadÓreáfrárabeS',
^ verróiss e Avicená. No cònflitò das opiniões; ãs} |̂ze^',;’è
zêlp da verdade lhe impõe uma condenação. categòrièá:v"^oê. , , . Sf®
esi cotitw Aristofelis intentioném: etjconttQ,

£tras, com benevolência cohciliàdora, ób^m /con^/^e^m ^!; V'jf!P  
Ifnando mais profundamente, a divergência dos, exegetas ;yé r ;
: m oi o ahoranfo nua vnal‘. tnHrie PAífeoVíiTh! Ao alíYTirŷ  tVi7*irír,r:a :■ -1

O resultado dêste paciente trabalho exegético, que naó 
deslustraria um crítico dòs nossos dias, foi uma assimilaçãõ 
perfeita do pensamento aristotélico. Um historiador moder^ 
no, que não pode ser tachado dé suspeito, nota com inuitg, 13 14

13. P. Mandonnet, Síger áe Brabant et Vaverroisme -latin, Lou- 
vain, 1911, 1-2, pág. 42.

14. De Coelo et Mundo, lect.-10.
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; . .-/çòiii. admirável sagacidade que TòmAs conse-
guíix limpar a  doutrina de Aristóteles da mão de cal que 
líié haviam passado cs árabes” . 15

J'4v v í( : Não bastava depurar a síntese peripatática dps èlemen- ......•
| í . tos ' heterogêneos' que lhe haviam enxertado comentadores 
g f c - ‘pouco fiéis ou discípulos menos profundos. Convinha ainda ; 

; í cõrrigi-la, apèrfeíçoá-lâ,; ^  NCm tudo .era de maü

-15. “Mit ^owundÁirumgSwnrdigen Schqrfsirin hat Thomás es 
' verstãndèri, L vqn der curübisçhen Úeberma- /

\*ung zu} befreieiip (R. Sjsébejrg, Lejifbuch der Dogrnengèsçhichte, 
HLèipzi£? 1S23,111-3». p â g ;317^) Ém xnyitò alta estipiá; 
á febra Já em priim íp.^ Jorge

p; /  fícholarios ti^diizia em grego* para uso dps sábios bizantinos; alguns
S p:‘ iflòs seus comentários. ISía Idade Média foi-lhe dado o título;de “ih-,-; i 

tèrprete pór excelênciaMé Aristóteles”: Expositor, Insigtiis peripa- \
• ;ír̂ jtêrf>res- Os mestres -.modernos e contemporâneos 

em aristotelismó Sancionaram êste veridictumdo passado; GAston 
Colle  ̂ nó seu Tnpniimental comentário à Metafísica do Estagirita,. 
tem freqüentemerite observações como estas; “S. Tomás ç quem i 

g  melhor resume p pensamento de Aristóteles. — S. Tomás é quem
'M,. ; Indicairiais eàátamehte d nexo dp idéias pesta passagérn.; — /A pro-
Kf.  ̂ 4 )ôsito destas éxpressõès S. Tomás fêz uma observação interessante

que, não ocorreu, a nenhum outro comentador.” (Aristote, La Méta~ 
phVsique, I, Louvain, 1912, págs. 20, 29, 86, 92.) E. Éolpes vê em S, t 

i^M Ás p melhor comentador da Metáfísica. (Aristóteles Metaphysik,
I«fceipzig, Í904*̂  pag. 15:>; No seü prefácio a  tradução d a . Ética, a 
Nicômáco, afirmá o mesmo autor: “Èste comentário (de SPToHâs) 
é. de inapreciável valor para a explicação da Ética, como o são aliás 
todos os comentários de S. Tomás para a interpretação de Aristó
teles. S. Tomás e Aristóteles são dois gênios irmãos (Thomas ist 
dem Aristóteles kongenialer Gqist) .” (Aristóteles, Nicomàchische 
Bihik, Leipzig, 1911. Prefácio, pãg. XI.) Sôbre os processos críticos/ 
e o valor técnico dos comentários do "santo pode ler-se um estudo 
multo interessante de M. Grabmann, Les commentairés de S. Thomas 
sur Aristote, nos Annales de VInstitut Supérieur de Phüosophie, de * 
Louvain, t. III (1914), págs. 229-282.



TRi^ALHÒSCf-ILÒSOFICOS —r-, Í& j;

cunho na obra . - ^ e ^ é t ü c . ò ^ f ;’: i./'1 
volvimentos originais, hipóteses engeriho^^|e?m ina;çõe» 
mais precisas; riquezas aproveitáveis. Não ^Silf ̂ iifTóirEi^ES 
fôra Visivelmente injusto com 0 "Seu 'm estóp-É p||^ :ÉÓafã: 
não sempre desapaixonado, de combater é tídier^Mf^teEÍ»- '■ 
ria: das idéias: subsistentes, amputou-lhedò • s ^ t j e | |p ^ ^ ^ é I' .••:• 
tuna idéia fecunda e duradoüía. Platão ^ n g o u - s l^ |^ ^ ^ / - '; .'• 

' na escola neoplatônica; e no neopiatonismo a ih d á ||^ ^ í:i^  
de Plotino e de Proclo ou já cristianizado de A G ôsíl^pé ?: ;• 
do pseudo-Dionísio havia muito que' respigar. ' ■■ í§tl#IS|;í|Í:

Aqui é que ressalta não menos ó poder de assimiíaçlÉ);': ’ 
que o sensç histórico de S. To m á s . Lamentamos não poder>>>-' 
seguir de perto êste trabalho de integração do peripatetfemo ' 
medieval na corrente progressiva do pensamento humanô. ‘ : 
Acenemos uma ou outra idéia capital. :•;

A noção de participação da multiplicidade ha unidade  ̂ , 
que domina tôda a síntese platônica, raras vêzes ápárece épi : 1 
Aristóteles e quase sempre em plano secundário. À escolã 
alexandrina voltou a acentuár-lhe o valor, e na teodicéia to-; 
mista o seu papel é de primeira importârtcia.

A concepção do universo como uma série jerárquica de ; 
sêres, postà em tanta luz por Plotino, incorpora-se défini- 
tivamente na filosofia medieval com o De Divisione Naturae 
de Scòto Erígena; depurá-se mais tarde1 dos matizes paii- 
teístas que ainda conservara Scoto, e reáparéce na Supifna 
em todo o esplendor lógico de sua admirável coèrêncià. v̂í

A r i s t ó t e l e s  assinalara na matéria a razão da multipli
cidade dos indivíduos no seio de uma mesma espécie. Sub
jacente a esta tese,se acha o princípio da limitação do ato 
pela potência, a que o Estagirita não dera o relêvo que me
rece. S.-T o m á s  coloca-o. no-centro da perspectiva da sua 
metafísica e aplica-o em tôda a sua extensão. A distinção 
real entre a essência e a existência, que nos sêres criados é 
o sigilo inconfundível da contingência, constitui uma das
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I M l ! 3 ^ ^ Í Í Í 9 õe^ fam0 sas que dó neoplatonismo passou para
>•.•"•:' ̂ rV ;;:•

| ív; ; . A^umão-dâ faòuldade çbgnoscitiva com o seu dbjeto, ém psi- 
r^ / ^  tanjas questões, em que o tomísmo é tri-
■ ? ;putárió da filosófiá. árabe. Os empréstimos assemelham-se 

pç»r vêzes a simples tránslações. Àcêrça dás relações entre a 
'íazão é â fé, da possibilidade' abstrata da criação eterna, do 

£ |;:v- conhecimento da existência de Deus, não seria difícil rèço- 
í, ‘nbecer ,iáa teodiçéia.do pensador cristão uma influência real 

:; <sém : as terá̂ ^̂  de Moisés beit^  o
. máioivfilósofo sernitá dá ldadé ^   ̂;

£■; yApissãr dêste largo esforço de assimilação,; a  filosofia ■ de
U;<;; v: jS. - TqmXs nada perde d è, sua adm irávelcoerência. É um  
%: - ítodd. Sintético „que; &e/impõe .por sua irrepreensível unidade
^ 5 ? ; orgânica.’ O crítico versado n a  genealogia das idéias.poderá, 
v . nos esmiuçamentos de um a análise erudita, apontar o pri

meiro tronco em que, sp filia a  descendência de .suas. dou- 
trinas. ífà s  o iógifco, o esteta do pensamento, não logrará 
âésçpbrir a menor quebra de unidade, arquitetônica neste 
magnífico edifício intelectual. O tomismo não é um ecle- 

> ttómo» é um sintetiçmo. O sintetismo corft^çe, q ecletismo
Ç sií juxtàpôe. O respigádor eclético arvora em principio. a coe
;;.i xisténcia e a correção m útua de doutrinas irredutíveis; o 

£ênio sintético, após um longo trabalho de reflexão e elabo-

16. Picavet, na suà Esqutsse â’une histotre générale et com~ 
parée des philosophies médiévales, Paris, 2.° ed., 1907, pretendeu ver 
o primeiro mestre da escolástlca não em Aristóteles, mas em Plotino. 
Exagêro manifesto. Mas ainda, reduzida a seus justos limites, a in- 
•fíuência neoplatônica é real e muito mais larga do que se julgava, 
'alguns anos atrás. Sobre o platonismó de S . Tomás .podem consul- 
;taf-se, em particular: Ch . Huit, Des éléments platontciens de la



1

ração pessoal feito à lufc da verdade 
princípios, caldeia de um jato tôda a
compacta do seü sistema. Lá urna seleçãò||^É^^^iíe^sê>: ■ 
á§regáiri por vínculos externos è postiçoá 
lho criador do pensamento qüe,irtilfeandri 
temente heterogêneos, sabe fundi-los na iritègraçi 
gênea da verdade. No ecletisipò a inteligência :d ^  
dêstes agregados artificiais, ürii dêstes sères de-i 
suai oii fortuita - -  unum per accidèns; no. sintetísi^é 
mo-nos em presença de um sér éssenciâlménte^;iunpÍ 
um organismo vivo, unum per se. ;■ ■■■

A êste caráter profundamente tradicional e prògreisi*iv^^:^.jf * 
a um,tèmpo; deVe;n,tonusmô:/ri.'suâ%italida(^
O nosso filósofo, santo cuja ■ hv^ildadé'':iguálavà^ 
cia, não buscou rias extravagâncias da >of 
a satisfarão de um amor próprio jávido de gldríoias; ef|m ^ :
ras. Còmo tantos pensadores riaodernos riao* sé \disvaneced .......
ná cònstòuçãò de “poemas:füósófieos’Vaptos,qu^dffl^  
a nós proporcionar um prazçr :■ debrdem■; ,estiêtíéa£|^^ 
calmente incapazes de satisfazer às exigências cientí|içâis\dé , \ 
nossa; inteligência. O gênio cristão pôs tôda a sua;(hqnr^cf 
tôda a sua dignidade,; tôda a sua nobreza, no serviçp *id|§m|ij 
teréssado e exclusivo da verdade. * 17 Na sua heráncaíiritl*';’:':i ••' -interessado e exclusivo-da verdade. 17 Nav sua herança tinte* 
lectual não- nos deixou uma filosofia

H' doetriné ãe S. Thomas, ria Revue Thomiste,
. Grabmann, - Der Neuplatonismus iri-‘de$ :  dèütsché?lyHochsch^ aéii^  -.íÍÍÍI
Philosophisches Jahrbuòh, 1910, págs! 1-18. Òs jvèiòuÍ6ã-=^ 
desta influência neoplatônica em S. Tomás foraqi, além dos filpáofó^ 
árabes (principalmente Avicena e Avérróis), S. Agostinho, O pse^do^
Dionísio, o lifoer de causis, falsamente atribuído a Arióteles, Prcgiíq); 
cuja Elementatio theologica em 1288 fôra traduzida do gregól^pdfr 
Gtjilherme de Moerbeke, e o De Deo Soçratis de Apúleu 'DEí MADAtjteyi;

17. “Quia videbitur melius esse. et òmnino oportefe -tâ  
non vereatur oppugnare familiares suos pro salute veritatisi. * ídulá 
ei qui est magis amicus, magis est dèferendum... Vèritas á^teiál 
est amicus hujusmodi supérexcellens, cui debetur revereniia honol



ihetafisi^âM:dò ■-ser, a é^réssão mais 
é mais completa, para o seu tempo, philoso* 

pMti perennis quç será mais tarde o alvo das aspirações de 
vISifiBiíiz, Como' em refletor potente S. T om ás recolheu as 
iuzes do passado, intensificomas na Convergência dé uma 
iEppdénsação brilhante e projetou-as em basto feixe à  ilumi- 
^ár a rota do porvir.

; Os qüe, à luz dos seus princípios, marcham hoje no ca
minho do progresso científico não só fruem a paz interior 

';gde às inteligêftçias dá a contemplação consciente dia ver- 
dáide, mas ainda sentem satisfeito êste instinto prpfunda-? 
mente social da nossa natureza de se achar em continui
dade histórica com o gênero humano»

Possuindo-a flor dp esforço intelectual do passado, os 
neotomistas riãõ hesitám; urp 5Õ instante em assimilAr todos 
os progressos dos tempos hiodernos. •; A Verdade nãp é mo- 

; nopólio de ninguém; é patrimônio comum das inteligências. 
Neste, ponto,; como em tantos oiitros, desejam conservar-se 

' : fiéis. ao espírito de uma filosofia “caracterizada precisamente 
pela abertura total do seü ângulo” . Enclausurar-se com *

ris. . . De  Socrate quidetn parum est curandum, de veritate multum.” 
(In I Ethic. X. 1. 6.)

: 18. (“II serait contraâíctóire âe considerer comnte ferniée une 
Aocirine qui se caractérise précisement par' Vouverture totale de són 
angle. . .  OU peut repenser ses thèses en fonction de mentalités élar- 
gies/ ét; sans en rien trahir, les enrichir de tout Tapport des intelli- 
gences et des générations suecessives.” (A. D. Sertillaugesí Saint 
Whdrriqs d’Aquín,~ Paris, 4.a edv, 1925, t. II, págs. 331-32) Com feliz 
precisão de têrmos o maior dos ex-discípulos de P ergson: “La pensée 
thomiste est à là fòis ce qu’il y a de plus systématique (si sys- 
fème veut áire cohétence) en ce sens qüe c‘est lá pensée la plus liée, 
la plus. organique, celle ou les iãéés sont lè plus fortepient construi- 
tes entre elles; et elle est ce qu‘íl y a de moins systématique (si sys- 
tèmè veut âire exclusivisme et étreitesse) en ce sens que c’est la pen- 
sée la plus ouverte, la moins partielle et la moins partiale, . oU les 
idées sont les plus docttes au réel, les plus disponibles à son égará.” 
XJ. Máritain, Expérience mystique ei Philosophie, na Bevue de PM- 
losophie, t. XXVI 1926, págs. 617-6lé.)



exclusivismo feroz nas fronteiras intèleètü^ii|^í(3ade Média N 
fôra esquecer bem depressá as lições ònvMà|?&^ppucb do 
Mestre: é próprio da natureza humana chegaii.^QS ipou< )̂s 
ao conhecimento da verdade; o tempo é bpm |ç^^radç>r; 
nos trabalhos dos que nos precederam há semp^re;i^|itèrial 
de progresso, ou porque aderimos às verdades 
ram ou porque nos.obrigamv^àoohfütá-los, ia 
profundos e a desenvolvimentos e complementos^ 
a u n s e  aoütros saberemos ser gratos. • ••- '

■: Que êste seja realmènte o espírito qüe anima aos mSisêfe! 
benemeritos discípulos contemporâneos de S. Toiwhás ê 
que estarão fàcilmente convencidòs quantos se acliam íami^ 
liarizados com a literatura filosófica da neo-escolástica. 
Ainda há poucos anos, numa conferência realizada em Lo- 
vaiua,, dizia o saudoso P. Gény  : “Enriquecer o passado copi : , 
os recursos do presente, vetérá riovis aügere, e |iará' èssé fiin 
consèrVar-se em contato estreito e contínuo cora o pensa- ; 
mento ipoderno, estudar-lhe com solicitude as tentativas e 
os esforços — tal a missão: de um Instituto de'Filosofia que 
deseja permanecer fiel ao espírito de S. T omás” . 19 “Cada 
século”, escrevia há pouco tempo em Roma o Presidente <3o 
Instituto de Cultura Religios^ Superior para ost leigos, “cada 
séçulo traz a sua contribuição — e a dos dízimos tempos é 
valiosíssima — ao' descobrimento da verdade científica quer 
no campo da observação e experiência da. natureza exterior, 
quer na esfera da introspecção psicológica: tudo isto, devç . 
ser compreendido e abraçado no síntese escólástica..> Assüíi, 
pura e viva passa a onda intelectual através dos séculos*-asr •> 
similando as verdades que encontra no caminho, eliminando 
os detritos inúteis e perniciosos e fecundando com o seu con
tato as margens adjacentes.” 19 20 '

19. P. Gény, Du progrès en Métaphysique, nós Annales de Vlnsti- 
tut Supérieur de Philosophie, Louvaln, t. V (1824), pág. 419.

20. A. Garagnani, Immobilità e progresso neüa filosofia scò- 
lastica/* no Gregoríanum, t. I (1920) , pág. 153.
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de ofdew# dè
g-. iaSa^nzlsioxijaciorda restauração -éscfei^ticac^çón1:

ds r e s ú ^  do pensamento aíitigò; eli-
; os enbs é defeitos; prèencher-lh^^
| | | | ^  vetara vpvmmgere et pe^ícferé. 21
f : ' : è r v  fônpiulaia^ verdadeiro prograsso^: ésisen  ̂•
:̂ cígÍ 'à'/natureza humana: aü hominem pertinefcjpdulcitim in

iSt;^ E é está a rbâis alta função da história da fií^qfiái que 
íèleva• •àMi-gnidade:-':-de •-aliada natural do gênio ‘ná investi- 

serqiprè mais prpíijnda dás verdades qüe iti^èssam  
ías origens e bs supremos ívalórés da vidar. >

alguns,. pontosjvem-Cqüe ..
ípode haver progréèso; “Srqnfd est d doctoribus scholasticis veí nimis 

\SubtiMatè quaésitum vel pairum considerate iraditum, si quid curti 
l-èxplórati^ p o s t é r i o n s v e l  dènique 
■ çgtiòguò ‘jmódo Inpn. probabile, idm i^opaçtq:̂ m est aetati ;nps-

imifanúturn proponi^y $  üm /progresso, de eliminação de 
questões sutis e Inúteis,; não jíetòonstradais ou em oposição epm as 

.:■ Gpuqúistas certas' da ciência atual. — tfEdicimus libenti grafoque 
ânimo excipiendumesse quidquiâ %àpienter dictum, quidquiâ utilíter 

c‘fu<erit a quopiam inventum átque excogitatum ”; É um proèressò de 
assimilação dè tôda ã parte Sadia do péhsámeüto moderno, {Pode
riamos áindà falar dè um progresso de exposição e d è defesa, de um 
progresso de aplicação, de .um progresso de atualização no situar o 

Kstatus qudestionis de certos probleinas, de um progresso de síntese 
£ de concatenaçâo sistemática da parte mais abstrata dá metafísica.

{O desenvolvhnento destas1 idéias levàr-nbs-ia muito alèm dós li
mites que nos iinpusemòs num simples artigo de vúlgarizaçãò.

22. Um notável pensador, discípulo original de S. Tomás, tão 
prematuramente roubado pela guerra aos trabalhos pacíficos da in
teligência, num livro coroado pela Academia Francesa: uUhumanité 
est une foule d’intelligericés çonsubstantielles à de la matière. Cette 
intime comppsfitiori fait du progrès la côhdition de la vie humaine, 
èt le progrès consiste à se libérer de Vopacité de sens pour assurer 
le règne de Vesprit.” (P. Rousselot, Vintellectualisme de S. Thomas, 
Paris, Beauchesne, 2.a ed., 1924, págr 233.) •

1



ALOCUÇAO SÔBEE MERÇIER

%■■■ ■ 
&v .

1511 • .. , :

' ■ ■ 'j;r,: i | p

^unidade indivisível. É a nçiMreza hiimana na ._.T , fV.; ; . _..f 
& perior e equilibrada de tod^  os séus .aspectos, 

mente solidários. Çüa beléza, eçmo tôda beleza' 
p de síntese ~ ------- — ---------- — —  ............

mosura
|smista:fragmentos, móç tos qtie o microscópio do biólogo op
'̂ C nwMrnfn m iiwiinn. iiniÍAvÃÁ VrtyliitTiT' oi ri /In nrtc iviínÍTMA^■

sempre cota o segrêdo da unidade que condicionava o mis- 
If tériò da vida. z{r:-.y , \  s,:, y :-

1 Ante a grandeza de um herói, sentimos o receio de ,.de- 
|> formá-la analisando, mas também a impotência dé :eSgotáf- 
|  lhe ás riquezas na simplicidade de uma só intuiçãó.̂  Só.hos i 
|  resta preparar com a multiplicidade das -visões; párciaiS;.̂
!|plçnitude exaustiva da iCóhtetaplaçãò̂ fÉàai:-' .. 
p; Mercier aparece-nos na história contèmporânea 6omo ■’s®“
ít um dêstes grandes vultos aos quais a Providência confia-

i\ • - '-ísr •í ' . WS.

Ifvaina, uma das suas páginas mais belas. Mais tarde, distim 
Ifgue-se o pastor, o primaz da Bélgica, em tôrno do qúal gra
fe vita; por dois decênios a vida espiritual de seu povo. 1914 ele-- 
||va-o inespèradataente ao cenário da vida internacional, e 
Idurante os. anos da primeira grande guerra, aos olhos‘ do

* Pronunciada no auditorio do Ministério da Bducaçãc), à 30 
P';de setembro de 1940.



106, 3\E ARTIGOS

ipphàò p.Çardéai de Malines, áureolado pelo sofrimento, apa- 
íèçeii, contra, todos os abusos da fòrça e as violências da 
ágressão, como o assertor inflexível do direito e o paladino 
indomável da liberdade e independência do seu povo.

Para o desempenho desta missão providencial enriqúe- 
çeu-lhe Deus- de raros dons a alma privilegiada.. Antes de 
tudo, de uma, inteligência poderosa, nâò meribs dotada de 
fòrça ê agudeza especulativa para o pensamento puro do que 
de capacidade orgâniza^óra para as realizações de ordem 
prática. Aos 216 anòs, jáensinava filosofia no seminário de 
Malines; aos 31, em 1882, coníiava-lhe Leão XIII a cadeira
de filosofia tomistá, criada, por sua vontade expressa, na Uni
versidade de Lovaina. Das mais árduas e delicadas era a
missão do jovem •!?.: Meróier. Dificilmente podemos imàgi-

! ná-la ós que vivemos após mais de meio século dp» lutas vi
toriosas e de coriqüistas:;progressivas. Hoje, a investigação 
histórica projetou sôbre a civilização medievál torrentes de 
çiaridades insuspeitádas nos séculos que viveram das defor
mações caluniosas dorenascimento; hoje não se confàm as 
universidades em que se ensina o tomisrno; mais de vinte re
vistas especializadas lhe divulgam o pensamento ém tôdâs as 
línguas cultas; e um bibliógrafo pôde enfileirar, num volume 
dé 300 páginas, só nò decênio de' 1930 a 1940*maiède 6.600 
trabalhos científicos sôbre S. Tomás. Em 1880 não era 
assim. Para muitos, a Idade Média era ainda “a noite mile- 
náriá do espírito humano” e ,a escòlásticâ, úpia logomaquia 
sôbre a estéril questão dos universais. Na Itália, Liberatore 
e Taparelli, na Alemanha, Kleutgèn, StÕckl e Gutberlet,
para não citar senão os nomes mais expressivos, já haviam 
realizado um trabalho fecundo de restauração escolástica. 
Nos países de língua francesa as resistências foram mais di
fíceis de vencer . O tradicionalismo e o fideísmo, em Seus 
variados matizes, representados pelos nomes de Dê Bònald, 
.Lamennais e Bautaen, haviam criado uma mentalidade 
hostil ao inteleetualismo sadio e vigoroso do grànde pensador
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medieval. Os • escritos■. dó conde Domet dÈ ' dd: De
Régnon, mai? rigorosamente escolásticos que ôS/á^ í̂gATRy, 
de Margerie e Oixé-Laprune, já iam preparándíp.<ió|aâwítue 
vitorioso do grande movimento. Lovaina tivera é it^ ^ s .de 
seus mestres recentes — Laforêt e Ubaghs — d efen ^ ||^ a*: 
lentes de uma forma “mitigada” do tradicionalismd;JI||^^íf

Nessa atmosfera impregnada ainda de préó0n||i^' 
antimedievais e prevenções ánti-intelectüaiistas, ;insf||s^! 
jovem mestre de 30 anos uma cátedra de ítõmismò. O gráfcid: 
pensador do século XIII' traz a sua mensagem ao século 

. e a espíritos impregnados de Kantismo e de Positivisjhó 
agnóstico pede atenção para a sua metafísica robusta, para 
esta que será mais tarde chamada a metafísica cónaturál 
da inteligência humana. Emprêsa ârrojada, por certo, e,: em 
mãos menos hábeis, condenada talvez às decepções de um ; 
malogro. \ '

MerciÍ r compreendeu-a imediatamehte em ;• tôdaà Sua 
amplitude è delicadeza. A restauração escolástica não era a 
simples exumação de uma múmia antiga a ser colocada nos 
museus modernos. Era um pensamento vivo còhaoo espírito, 
que devia ser repensado em tôda a juventude de suá atua
lidade. ':■■■

Em tôda a grandeza de suas proporções, a restauração 
escolástica compreendia, antes de tudp, uma investigação 
histórica profunda. O pehsamentó medieval era subestimado 
porquê desconhecido,' Os seus tesouras enterrados nós, £% 

í quivos e bibliotecas deviam aflorar à luz do dia. Aó conheci
mento dêste passado intelectual a história moderna devia 
aplicar a segurança de seus métodos e a sagacidade de suas 
investigações.

Precisávamos ir às fontes e, para isto, torná-las acessi- 
veis em edições críticas de seguro valor. Os grandes mestres 
deviam e queriam ser ouvidos na autenticidade de sua lin
guagem original e austera e não em glosas diluídas de co-
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: :l|^|£^jàQtíès menos perspicazes ou ná deform açãòsistem ática 
’ iidyers^ribs malévolos ou mal informados;

j ‘. •; • 7 ; i '; ’.À:‘ reabilitação histórica dá filosofia medieval era apenas
v f̂ ;̂ bi?brtofeiro passo; O segundo era o seu confronto Com a ciên- 

. v • ;cíà: moderna; Ò pensamento filosófico de oútraá èrãs exprî  
^ muitas vêzes, numa linguagem tomada de'emprés-

|̂ ;̂ .-:/:;::g'timó,.a uma ciênèia experimental que balbuciávnjapèxias nas 
hesitações dá infância. Os últimos séibalos^t^an^^fayam 

yissío óiéntífica do mundo. A ástrónõmia. a física, a 
! & § ; ! ,  químícayá biologia no séculò XlX^em face de
ÍÍV;V%: uni mundo bèm diverso 4o‘ construído pelôs qüàtro elemèm 
í f  :i:; '. tos; ou pela, ; teoria dos lugares natmais v j\las se havia ca

ducado a ciência do século XlII, na spa irremediável deca
dência não a rra s ta i  .tam^ a filosofia. A ; metafísica não |
é ;si^^ ; tempo,; Np seu progresso infiui a prp^ |

‘ fundeza do gênio,nãó. á; iperféição dos instrumentos ou a 
multiplicidade dás: e3q)eriências • Cumpria, portanto:, na he-, v
ránçafinteleCtuál dos séculos passados disçefnir os elemen- {
: 1£s, permanentes 0 yiybs db que estava pàfá sempre sepül- |
tado no cemitério dás idéias mortas. Por não n° terem f

•í 7 Compreendido, por haverem atraiçoado a própria doutrina 
:vv dos grandes mestres, esçolásticos e sábios da renascença de-
|f|vít : j. savieram-se numa incompreensão fatal é; criaram-esta rup- 
;r ' tura na unidade e continuidade do pensamentô^; que tão fu- 
pÇí nestas consequências acarretou à cultura modérna.
|y  ; sócom.a ciência;senão;ain&á;íeo^
lí - ; sofia modemâ devia. entrar em contató: vivp um pensamento 
’ • que se apresentava atual e aberto a todo progresso como a

própria verdade. A humanidade não deixara de pensar. Os 
problemas filosóficos não perderam nunca a sua fôrça esti- 

> mulante da nossa curiosidade intelectual. Os últimos séculos
apresentavam a sua galeria de grandes pensadores. Os pro
blemas antigos haviam recebido novas respostas; novos, pro
blemas se implantaram com o desafio de suas interrogações. 
Nesta imensa produção filosófica havia muito que discutir e
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■ debater,, multo que respigat/e^shnilétr^ ■’
não podia aparecer no cenário dQ pensamento cjói t̂e|c®íorâ- 
neo sem encontrar-se e ajustar contas com .6?$$
Kant, com Home e Hegel. O seu intelectuális^|f: 
apreseritàva-se a inteligências impregnadas de mátár; 
ou de idealismo, de critlçismo e positivismo agnóstico 
cont.ro1 era inevitável e devia resultar, ôm reimate; da <

; num enriquecimento.
Ò jovem Merceer teye a  intuição da grandeza do " 

preendimento, superior às forças, de üm horaem, fô 
um atleta de excepcional envergadura. Era miStér de 
vocações, formar 
mesmo fogo
A cadeira de tõmismo isolada tímida de 1882, desdobrop-se, ;̂v • • 
multiplicou-se e em 1884 éra o Instituto: Superior' deO; 5 ^ ^  
sofia da Universidade de Ldvaina. Nèle, D e Wuly se espe- .;':

::cializara nop estudos históricos-;';e a sua EfistóriáMa .Filõi^liá;\ 
Medieval, hoje em três volumes, tornoji-se òlássica no gê- Jívviyfe 

;nero;';i?hiery, d i s c í p u ^ étíi;} ^ è i p j a i g ' 
ganiza.um laboratório de psicofisiologia e realiza estudos, e 
descobertas sôbre às sensações visúais e acústicas;,

i§M:% .

jílfSS
nar e entusiasmar colaboradores animados, 
sagrado e da mesma èàpaeidáde de trabalho'; 7*
*i~~4---- Vnn«

• cípulo de Osxwald em Leipzig, renova, a cosmologia pefipa- ?/■; 
téticaj num tratado também ciâssico qüe, hoje, èom as tàó- 
nografias especiais sôbre o Espaço e o Tempo, conta quatro

• volumés. O grandè tratâdo de Filosofia, ■ pára :.o qual M er- , ; ?.
•. cier contribuiu com a Lógica; a Criteriologia, a^Ontolpgiá e :
pr-a- Psicologia, conta hoje 12 volumes^'eip h\nnêrosàS' ediçpès; 
foi traduzido em quase tôdas as línguas cultas e ê um dos 
mais amplos ctirsos de filosofia, escritos em língua viva. Aos 

' trabalhadores da primeira hora, sucedeu a geração dos dis- 
Icípulos dignos dos mestres que o formaram. São conhecidos 
em todo o mundo do pensamento: Defloige e Defouhny qué 

rse consagraram aos estudos sociais, De Hovre, mestre da pe- 
dagogia, Nail, sucessor de Mercier, notável pelos seus estudos 
de epistemologia, Mxchotte, psicólogo experimental, Bal-

-T.

7-í
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J - op̂ pî siíT>: lâtstQria<ic?r ■ ;;<̂  -áii- j

:i; C  vOjf; : , ' . ■  V , \
^ ^ - / ^ \ sLovainá elevou-se em poucos anos a um dos centros , 
: < ; mais intensos' de irradiação dò pensamento escoiâstico. Mbb- | 
:,"!' oier foi o seu fundador; o séu organizador* a áiÉãa que lhe J 

* 1: insuflpp. a ;iddâ> e o espirito. Pela pu j^çàr e yièoí de sua | 
, inteligência,, çeia'sua capacidade oíganizâdõra, ^elà profun- : |  

■v; r  : ' didade de $úa inflüêiiéia pedagógica poucos homens: exer- 1 
ceram. na; sua geração: umar influência mtelectual, tão pro-' ■ |  
funda è tão beiifazejà, No moviihento de rèstáiiração da fi- J 

: losofia toni|sta — mm dps ãconi«çimehtos intelectuais mais 1 
importanteis e de mais ámpias repercussões h^ do |
pensamento mõderho r*- o seu nome, se cronológicamente |  
não foi dos primeiros, eleya-sie incontestàvelmente ao pri- j 
meim plano pela ãmpiitpde da influência e pelo largo des- . \ 
cortino que i% tòu; impitimir ao ; movimento rénó.vador das ;j 

v ; idéias, Pensad.or/ foi profundo, claro, orgânico, expositor |  
>■; bbjetiyb é $érènb dqs lii$temâs^^ |

v seréno e cortês das 'ppipiões que não partilhava. Professor, I 
acrescentava a estas qdáiiüadês b entusiasmo, a vida, ; o 1j 
contato amigo com ps estudantes, a perspicácia np descobri- |  
mento, ,das voçações intelectuais, ,p estímulo e a  colaboração I  
nas primeiras iniciações do trãbáJhp científica pessoal. No Jsj 

. ânimo de quantos lhe passaram pelas mãos; ficou indelével- 1 
mçnte impressa ; esta figura alta, esbelta, austera, de, uma * J  
grande, inteligência aliada a . um grande coração, de um l  
mestre inpopfundíyel e completo que; sabia tratar, com a 
mesmá elegância, as idéias é as péssoas. -k■■ : ■ ' • ' ; . . • • ‘ 7

A primeira metade da vida de Mercier viveu-a êle j  
principalmente sob o signo da inteligência. Foi o professor |  
da Universidade de Lovaina. A Caridade inspirou-lhe a se -  J  
gqnda fase da existência — a de pastor de almas. Elevado, Jl 
por Pio X, à sede arquiépiscopal^dé Malines, primaz da Bél- |  
gica, o antigo professor consagrou tôdas as riquezas de seu I  
coração de sacerdote à elevação espiritual de seu povo . E o I
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/.seu nome identifiça-se .■ . c p m :,’.;;. 
í belga nos 10 anos que precederam 1914; Neste. perto#0 a ,
' Bélgica atingiu o apogeu de sua prosperidade .í- "^qaf frè- 
i tülons úaris la prospérité” . Prosperidade econôiidça,;: inte
lectual e moral. Um sistema admirável de institóqi5éS|&íed 
à  questão social, espantalho *de outros povos, a matófíetísl|^S:; 
soluções. Em 1910; escrevia uma célebre revista ^Jêàa?|^% ‘̂̂ > ; 
Bélgica ocupa hoje industrialmente una lugar, /entre tâ :  çtbp©:

: maiores nações; socialmente, é um exemplo b rilh a tt^ :^ -  
piado por muitas, inferior a nenhuma; moralménte um.^-r 1 . 
poente digno dos ‘ verdadeiros princípios cristãos.” A y i t à & i :-m  

. dade de. ação do Cardeal de^Malines, nesta época, que já nos „ 
parece tão remota/ ressalta com relêvo inconfundível; dos 
sete volumes das sUas obras pastorais: modêlb de sàbedpria/

| de atividade onímoda, de iniciativas oportunas* de solicfc : > 
f-tude universal.
? 1914 . j)e um momento para outrb transformá-se o pa
norama da'Europa. O velho .Continente que parecia haver , 
entrado numa fase imperturbável de paz, de civilização e de i 
progresso conflagròu-se num imenso campo de batalha. ; 
Como èm noSsos dias, também há 25 anos,: a pequenina Bél- 

:gica foi vítima de uma agressão injusta. Sen território, çnlr 
; tivado e populoso, foi talado pelas hostes invasoras; seu povo*;
; livre e pacífico, foi submetido às durêzas, extorsões e arbi
trariedades de uma ocupação militar pouco escrupulosa; O ; • 
heróico rei Alberto, à frente dos seus exércitos, firmqu-se. i n - ; 
vencivelmentè nos poucos palmos de terra que o ipiningo não 
conquistara.

No resto da Bélgica, privada das suas instituições pol^ 
ticas independentes, vinculada no exercício das‘ suas mais 
queridas tradições de liberdade, oprimida e sofredora, ele- ; 
vou-se a figura singular de um homem, príncipe da inteli- 

; gência, pastor de almas, patriota inflexível e destemido, què, 
/durante quatro anos, encarnou, com dignidade e nobrezà/ as ',

■ ;.f í
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ás esperanças e o ideais dO \íin grande
*• :V

"t,'---vr-?̂ i-.í̂ rfi- çNac^hopve dor nem miséria dois seus -c a ró ^  pára

No Çàrdeal de Malinési çohèènlftáyaixi-se os de todo
;-'p mundo. cíidlizadoi^ .iustiça dál^va petos .^eúsiiátiios : Á

. . .  ._...... ..... .. i,a nossa na
tureza e reaeendem: :a confiança; aos destinos da humani- 
- dódOUris, e complexa, oferece à conteçnplaçãócení;:. êxta,se 
a riqueza da variedade e a síntese da harmonia. Brilhante 
dé muitas facetas,- refletem .IsôdL̂ -.' '.-ã i ■ -.pii1!® • /fntèli-

e valoroso- tudo tè td fo iM E á ó i^ íh é s te^  que
eleva um homem acima dos seus conterrâneos e contempo
râneos, à altura universal da humanidade que o admira como 
uma glória e o- propõe à imitação como um exemplo. ;



Q POSITIVISMO

: FILOSOFIA SEM PRINCÍPIOS

* Se na França, há mais de 70 anos, o positivismo ‘ stó?: 
plificadò e vulgarizado pela pehá, aliás bem aparada, Se 
Littré e de Taine conseguiu alguma voga, bem efêmero; 
davia, foi êste triunfo . Sucedeu-lhe em poucos anos o <jué™ 
acontece com tôdas as doutrinas falsas. Brilham momen
tâneamente, seduzindo ou iludindo incautos, mas dissipam-se; 
cm fumo à medida que a ciência avança e á razão iludida 
recupera os seus hábitos de frio e severo raciocínio,, Vítima* 
pois, de \suas próprias contradições, o positivismo entrou 
logo em iranco declínio, indo depois abismar-se hás trevas 
dos desvariòs humanos.

No primeiro quartel do século XIX,'surgiu em Fránçá 
um jovem filósofo que, profundamente impressionado pela 
anarquia intelectual do seu tempo, hasteou á bandeirádè 
um novo sistema, destinado, segundo o seu modo de. pepsár, 
à pacificação definitiva das inteligências e à regeneração 
completa do gênero humano.

“— Até aqui,” disse êle, em resumo: “andou a huma
nidade às apalpadelas, extraviada do caminho único da ver
dade. A teologia, com suas ficções é quimeras, e a mètsifír 
sica, com suas abstrações, emaranharam-na numa tal trama

* Artigo publicado na revista Pão e Luz, Rio de Janeiro, 1918, 
ano H, ns. 29 a 34.



de erros e falsidades, durante 30 séculos, que todos os es
forços do pensamento não conseguiraih dèsembáraçá-la. È, 
pois, tempo de rasgar .definitivamente a esta pobre huma
nidade iludida outros horizontes e uma nova era. Convém 
dar uma nova base aos coútheciméntos humanos, convém

I tã f ÁLOCUgOKS E ARTIÒQS , . . " r ■ ,

condensar e subordinar tòdas as ciências em relação com o 
progresso soçi&l, in s tru ir  umâ nova moral científica, fundar 
uma filosofia definitiva, que realize ao mesmo tempo uma 
síntese dó saber e sirva de'base à reorganização final da so
ciedade — sem Deus e sem rei, mediante p culto sistemático 
da Humanidadè’̂

... Eis como se exprime e muito categoricamente o Sr. I si
doro Augusto Maria Çom te , a  respeito de seu decantado sis
tema positivista .•■ Jamais chegou tão alto a audácia e a te
meridade de um honaèm!

Não é nosso intento entrar na vida do sábio nem mesmo
pôr em destaque os seus altos cabedais intelectuais. Todos 

: reconhecem sem esfôrço a abundância dêste numerário nos
cofres, do filósofo.

De passagem, porém, diremos, com a história verídica, 
que o grande reformador era um doente cujo organismo, sU-
jeito a freqüentes crises nervosas, atingia até as raias da 
loucura; diremos, ainda, que, conhecedor das ciências ma
temáticas, da física, da química, da biologia e da história, 
êste inimigo jurado da metafísica nunca se deu âó trabalho 
de conhecer esta ciência em suas fontes genuínas — diremos 
também que êste demolidor implacável' de. teologias nunca 
abriu um simples compêndio de teologia; -— é ainda claro 
que êste reformador do espírito humano não se preocupou 
em estudá-lo nas suas mais profundas manifestações. — Es
tudante aferrado aos livros desde os mais verdes anos, Au 
gusto Com te foi obrigado, entretanto, a fechar êstes mesmos 
livros pouco depois, por medida de higiene: 'cerebral, e 
mesmo a renunciar a qualquer leitura filosófica ou cientí
f ica ,— alimentando, entretanto, o seu espírito com as fic-
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ções poéticas de Homebo e Virgílio, Dànte elSR^ESPEÁRE. 
Eis o que nos relata o historiador imparcial de(Í5Ua v

O nosso estudo, pois, consistirá, com tôdà; ia, efttidade, em 
considerar não a obra no seu autor, mas o autorrh^uR#!Í3i^.;.

Já conhecemos a majestade dò plano e a iòrafV á^ l^ r  
se a base corresponde, pela sua solidez, com todo o édifi^ipi 

Começa Augusto Comte por - 'destruir,, séü priu^ir^p1̂ ^  
dado é mutilar desapiedadamente a parte mais n ò |^ íi|p  
patrimônio intelectual da hümanidàde. l í í t f l ’

As investigações sôbre a natureza e constituição da má- 
téria, a finalidade dos s.êres que povc-am o nosso globo, ,'aC 
análises minuciosas das faculdades humanas, na sua cons-, 
tituição, e modo de atividade, ás explicações da natureza, dp 
princípio último em virtude do qual vivemos, pensamos e agir 
mos, o alcance moral e à norma de nossas ações w  o porque 
desta sêde indizivel duma vida melhor, duma felicidade sem 
têrmo, que nos tortura o coração e amargura ôs dias dos 
mais favorecidos da fortuna, — as inquisições sôbre a ori
gem primeira e o fim último de tudo quanto existe ^  o§;esU 
forçps sublimes da inteligência humana em perscrutar os ar? 
canos da essência, da vida e atividade, desta Causa Primeira^ 
dêste Ser infinito, imperceptível aos nossos sentidos, más: ir- 
refragàvélmente patente ao nosso espírito na multiplicidade 
assombrosa de seus efeitos; tudo isto, isto é: cosmologia è 
lógica, psicologia e moral, teodicéia e metafísicas, tudo.isto,; 
finalmente, suprime Augusto Comte da esfera dos coníieèh 
mentos humanos, dando a está destruição o honroso qualifi* 
cativo de estudo preliminar para os que se decidirem á se 
instruírem de Sua filosofia.

\

De sorte que todo êste glorioso monumento do saber, 
que é uma glória ê apanágio da humanidade, monumento 
erguido por 30 séculos de pensamento e de amor e em cuja 
construção colaboraram, sem distinção de raça e de naciona
lidades, os maiores gênios de todos os tempos, numa comu
nhão de idéias, que só a verdade explica. Pois bem, é êste



^ ^ T̂tne^o que Augusto Cqmte derroca com sua aluvião 
demolidora, para cimentar as bases do íamos© sistema rege- 
nerador da humanidade transviada, com seus destroços!

Assim  ̂ pois, Sócrates e Descartes, Platão e Bossuet, 
Aristóteles e Tomás de Aquino, Agostinho e JPenelon, 
ííEwroN e CopírnioO, Kepleb e Leibnitz, segundo Augusto 
Çomíb, foram, todos homens iludidos, gênios perdidos èm fan
tásticas divagações, sem conseguirem saber, após tantos anos 

■;de meditação e estudo, o que pode conhecer a inteligência 
humana!. '

Só Augusto Comtek só êle, intérpréte infalível da ver
dade,; pôde, e sem hesitação, circunscrever a esfera do cog- 
noscível e eliminar para sempre da filosofia as obras e elu- 
çubrâções dêstes gigantes do pensamento. Só êle conseguiu 
êste resultado e, caso ainda mais espantoso, apenas conit a 
idade dè 24 anos! ■■■■■'

À vista de uma destruição tão colossal, o simples bom 
senso ficou naturalmente horrorizado e julgou, á princípio, 
qüé só razc>es müito gfaves induziram o jovem filósofo a um 
tel e^remo de audácia, . , ,

Infelizmente, porém, até o presente, todps os que estu- 
daiam dom calma é profundas investigações a filosofia de 
Augusto Çomte não descobriram nenhuma destas razões 
graves. /•, \

n g -rr AtQOPCOES E AimGOB

Todavia há em todo q sistema filosófico de Cqmte uma 
proposição básica que parece ter sido; apontada pelo Mestre 
òomo fundamento de tóda a sua ciência.
1 Eis a tal proposição positivista:

“Só o que é sensível é real, só o que é sensível deve ser 
o objeto dos conhecimentos humanos. Por sua natureza o
homem ignora tudo quanto ultrapassa a ordem empírica.” 

Ora, tal prinçípio ou proposição, que ao fundador da 
nova filosofia parece de uma evidência axiomática, não passa 
de um gratuito postulado, uma contradição flagrante com 
Os dados da razão e da consciência. É debalde que. se pro-



cura em tôda a extensa è maSstida Óbíâ do 
pellier uma só prova, um só argumento apoiando,; esta as
serção fundamental e aliás de tão ruinosas còhs:e|li|pcias.

:.vv&
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dogmatiza — logo é verdade. Lá se foi-a lógica 
nada mais ■: disse nem lhe foi pergUntaãoi

Com efeito, a. única resposta do'Deus' flíifco/«:à 6 íè $ ^  
mentos dos mais insignes filósofos e: filósofos' ■ ̂  
séculos é a terminologia com que são clarificados.

Isto é, todos os gênios è ^honiens inteligentes,. ;í>3
filósofos de tôdas as nações que sürgiram antes de AüóustO
Com te são homens retrógrados, sonhadores, místicos e me- : i; 
tafígicos, espíritos ainda não emancipados, pouco desenvólr > • ' " 
vidos e que não atingiram ainda ó grau;' dfla:4fltèligêpcifls;:;• ^ t ; \  
maduras! " v / ;V \ \--y, "'Y

Que ps positivistas aceitem assim sem discussão, o, prin- . : - .i
cipio ou proposição, ,que, na esfera, do sensívèl,;^ 
ôu limita tôda. a capacidade cõgnoscitivã; do Viî tíe..
própria razão ceda perante os aréstos sem apêloYdB  ̂
que abdiquem tudo isto, passe e detàos isto d é jb a i^ ^ ^ s ó i* ., ; YYp; 
direito, se difeitose deve chamar o poder de•'Tenúu^fe^i’p ^ S Y \ 4  
da própria inteligência* Mas a nós, que n ã o ' -'M 
ainda a contemplar a autoridade do mestre em vidros de au
mento, a riós, que recusamos abertamente, em. çiôpcia ,e fî  
losofia, a adesão de nossa inteligência á quáíóuer proposição, 
que não brilhe com a luz da evidência, á nós nos assiste ó di- : 
reito de examiná-la bem exposta à lüz da críticá.

Examinar assim é o mesmo que discutir as bases mesmo 
do positivismo, cuja existência, como construção filosófica 
deve sér analisada e estudada antes de ser aceita no honroso 
templo da verdade científica.

Não nos seria difícil, recorrendo ao testemunho interho 
da consciência e à análise dos nossos fenômenos psíquicos, 
demonstrar diretamente, a tôda evidência, a falsidade abso-



luta 4o supostip princípio. Mas, por ora, ein provia iiiiíireta, 
nós nos limitaremos a expor suas conclusões. Pelo.absurdo 
das conseqüências, ficará demonstrada a inconsistência e ina- 
nidade do antecedente do qual logicamente dimana. • *!••'■

A ser verdade que os únicos instrumentos de que nos 
dotou a natureza para nqs relacionarmos com o paundo ex
terior, mediante o conhecimento, são os sentidos, :çumpriria, 
desde logo, abrir mão de qualquer tentativa de construção 
científica ou filosófica.

A ciência e a filosofia, a investigação dos fenômenos e 
de suas causas, das leis que os regem e da ordem em que 
se concatenam são essencialmente condicionadas pela exis
tência de faculdades cognoscítivas de uma ordem superior à 
sensível. Destruí-las, pois, estas faculdades, com um traço 
de pena, é colqcar-nqs n a  impossibilidade absoluta de for
mular um só princípio que possa servir de base a qualquer 
conhecimento racional •

Com efeito, os princípios ou axiomas, ponto de partida 
das construções da inteligência, são proposições eertas e imu
táveis, que expriipem relações necessárias entre duas idéias 
abstratas. jjjm todo princípio há, portanto, dois elementos 
a distinguir: as idéias expressas pelos têrmos da proposição

* Toca às raias do fanatismo a subserviência intelectual 
com que os enfeudados à filosofia de Comte acatam as suas opiniões. 
Ê bem conhecida a frase de um dos nossos chefes positivistas: “Afir
mamos que o 4.° vol. da Política Positiva é ô nosso Levítico, Leví- 
tico científico tão certo para nós como a Geomêtria.” São de um 
outro entusiasta as- seguintes expressões: ' — “Quando eu não es
tiver com êle (Comte) em Filosofia e Política, em ciência e arte e 
em Religião, advirtam-me os que podem, porque o errado sou eú.” 
Todos parecem em harmonia com as disposições de espírito de Littré, 
no primeiro período de sua vida de positivista, quando, por con
fissão sua, só jurava na palavra do mestre e, para achá-la verda
deira, violentava os fatos positivos é rejeitava sinais manifestos. De
cididamente os tais espíritos emancipados levam a palma aos discí
pulos de Pitágoras. Nunca a razão humana foi tão sacrificada à au
toridade de um homem.

1|8 T-» ALOCüÇÕES E ABTIQOS
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e o nexo céu relação necéssáriá que os ligã,; sigtólíiôado pela 
çópula verbal, , >

Ora; os sentidos não nos podem fornecer a idéia, têrmo 
da proposição axiomática, point de départ ou lè\jwimum 
movens de tout raisonement sciéntifique, 1 porque , esta (a, 
idéia) é universal e abstrata, independente do tempo e do 
espaço, enquanto a imagem, resultado do 'conhecimento sem 
sitivo, é sempre singular, individualizada e concreta, locali
zada no espaço e fixa no tempo. A imagem é confusa, muitas 
vêzes imperfeita, vaga, indefinida, a idéia por ela desper-, 
tada, nítida, perfeita, precisa e definida. Comparem-se as 
imagens de um ponto geométrico, dum miriâgono (polígono 
de dez mil lados) do infinito, da justiça etc. com as idéias que 
êstes nomes evocam e vèr-se-á <juanto á observação é exata e 
verdadeira.

Nem\ se multipliquem ou associem as imagens, na espe
rança de'.obter uma noção geral. Por agrupadas que sejam, 
não perdem elas por isso o seu çafáter de singularidade, mu- 
tabilidadee extensão. Qualqder agregaménto ou associação 
de imagens nunca cessará de ser concreta e singular, como
singulares e concretas são as imagens que se agrupam ou as
sociam. V

Confundir, portanto, com a idéia, representação intelec
tual, a imagem sensitiva, dotada de atributos diametral
mente opostos, i  não só dar prova de pouca perspicácia na 
análise psicológica dêstes dois fatos conscientes como desco
nhecer os resultados experimentais das mais escrupulosas in
vestigações, realizadas por cientistas como R ibot, B in et , 
B ükler,. W oodwort, B ove, B etts e outros, cujas experiên
cias vieram confirmar admiràvelmente á antiga filosofia.

Pelos sentidos, pois, conhecemos apenas os objetos na, 
sua singularidade. A noção geral exige uma outra faculdade 
cognoscitiva, imaterial, capaz de despojar a imagem de suas

1. Claude Bernard, Introduction à 1’étude de la medeclne expe- 
rimentale, pág. 47.



;; coações de singularidadç e determinaçãõ,.abstráindo o uni- |
' ■ versai' do particular. O positivista, reduzindo todo conhe- j

cimento à sensibilidade, não dá razão da idéia, noção abs- .í;
trata, e, se fôsse coerente, não devia énuncíár proposição ai- "j
guina em sua generalidade. v-V- \

Inçapaz de fornecer noções abstratas, a  sensibilidade o ç
' é muito mais de revelar o néxo, que as liga. A relação entre 5

A duas idéias; em cuja afirmação consiste essèáçialmenté o <
:. juízo, por issò mesíno que é relação, escapa a |ôda ejqieriên- ]

cia; sensível. À diferença entre duas côres nâp é’ tima côr, ’
; a igualdade êntre duas linhas não é uma liUha, mas, sim, -

uma noção púramente intelectual, que não pode ser sentida 
nem imaginada, mas tão-somente concebida e pensada .\ •'

Citemos apenas Binet, que, no seu livro: Etude expèfi- > 
sí: -; rnentale sur Vintelligençe, chega a estas conclusões: A ima- j 

gem é menos rica qüe d pensamento; o pensaméhto dum 
> ■ ■ * lado interpreta a imagem muitas vêzes informe e indefinida,

, de outro lado está; muitas vêzes em contradição com ela.
; r Enfim, fatp capital e fecundo em consequências pára os fi

lósofos, a lógica do pensamento escapa ao jôgò das imagens 
: Bem sabemòs que os positivistas, além do têrmo de sen
sações, empregam ainda os têrmos de idéia, juízo, inteligên
cia, razãò e análogos. 2 Ninguém, porém, se iíüda çoin tais 
aparências. Todos êstes vocábulos de significação clara e pre
cisa na filosofia espiritualista, entre os positivistas, são si
nônimos de sensações ou grupo de sensações* “A ciência po-

2. O vêzo dos positivistas consiste justamènte em adulterar o 
sentido consagrado das palavras. Assim, é que êstes nossos filósofos 
nos falam de alma, faculdade, inteligência etc:, em religião de sacra
mentos e preces, sacerdotes e anjos da guarda, com significação in- 

■ teiramente diversa daquela que é geralmente conhecida em todos os
vocabulários. Para que desnortear assim a lexicografia? Uma filo
sofia que se diz positiva e precisa não devia abusar dêste modo do 
leitor ingênuo, expondo ao equívoco e a anfibologia. Recearam, 
•talvez, os positivistas que, usando de coerência nas palavras, êles 
manifestassem melhor a incoerência das idéias.
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sitiva,” diz R. Ardigò, 3 “dèstruiu o p rec ó n ^ ^ iS ^ íh iâ s  fa
culdades opostas: sentido e inteligência.. T d^ o n s trando 
sic que no pensamento entram só e essendèdm fiá^^ sen
sações.” Neste ponto concordam os positiviEtâs ^e ítôdos ds 
matizes como Cóm te, LittbJs; Taine .é-'Stuãèt:

.í' ?3m

Mas com sensações isoladas ou agrupadas, ac

sofia, para chegarem a conclusões
i  suwsisu^».;,,^. ciência., ^  
ilusões - certas.- e;
irmpininfi armlitiprin . íimtrotjc  ̂b :v ,

ios um instante e lancemos

A proposição fundamental do .positivismo, coarctandd4^|i?|i^|||^  
esfera do sensível todos os nossos Conhecimentos,-----  '— —
mite, logicamente, estabelecer princípios absolutos

piodem elevar a
filosófica. O positivismo, portanto, com a ingênua pretensão.'...., ^  
de ser a filosofia definitiva e a sistematização geral 
cias, não se pode afirmar sem se destruir. “Iipose des 
sans les établir,” diz Siard, “et cés tlièses sont tettes 
saurait enfaire preuve sans les abandoner.” 4 O mesmo prin
cípio que lhe serve de base introduz-lhe no seio a insanável 
contradição, minando-lhe inteiramènte tôda a órganizâçãó 
sistemática. Finalménte, é uma filosofia erguida sôbre 6 
absurdo.

3»

■r ' M  . ■

3.
4.

R. Ardigò, La Psicologia e Sciencià positiva.
Les Sciences positives et la metaphysique, pág. 72.

■ V.&

'M
\
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poréin, fu rtar-se às leis da natureza, que, assim 
:l:Í§p^i^^resereve se dêem aos grandes edifícios materiais só- 
(^|tótôs'^e inabaláveis alicerces, determina, outrossim, se levan- 
•víifipri^ás construções do espírito sôbre as bases inconcutíveis 
v| ;çíè princípios racionais.

Rejèitaram os positivistas, os grandes princípios meta
físicos e. filosóficos, mas não puderam forrar-se' à necessidade 
de dar à  sua filosofia, em substituição dos antigos, novos 
princípios que lhe servissem de base. Erigiram então 15 pro
posições à  dignidade dè axiomas e com elas constituíram a 
filosofia primeira, destinada a ser o majestoso pórtico da fi
losofia positiva.

Laméntambs que a èstreiteza do espaço não nos permita 
aqúi um exame minucioso de cada uma destas proposições. 
Percorramos, todavia, as mais importantes, glósando-as su- 
màriamente. ' •

l .a Lei: “Formar, á hipótese mais simples e mais sim
pática qué comporta ò conjunto dos conhecimentos a repre
sentar.”

As condições de uma boa hipótese erigidas em lei uni
versal da filosofia primeira! E que condições? Uma hipótese 
simpática!

Num canto da antiga lógica, onde se tratava do mé
todo nas ciências experimentais, enumeraram-se as qualida
des de uma boa hipótese, possível, suficiente, fundada nos 
fatos, simples e fecunda.

Já não bastam. É mister que seja ainda simpática. — A 
ciência, nas suas hipóteses, deve ficar, assim, ao sabor das 
.simpatias! Que hipótese resistiría, assim, a mercê de seme
lhante critério? A do éter é hoje quase unânimemente admi
tida por físicos e filósofos na explicação dos fenômenos tér
micos, ópticos, èlétricos e magnéticos. A razão a exige como 
veículo necessário das ações interplanetárias e intersiderais.
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Pois bem, esta hipótese à quál sôbré 
não se pode negar a de, simpatia, como unificâddT^ld^nar- . 
gia ao parecer tão diversa e como laço de ünis8^n% f0^e->. 
mundo de astros que povoam o espaço, não caiu

' vÍ Í

seres
,a Lei: «Concétoér- como imutáveis as leis que r e e e n É ^ ^ ^ ^ iá M  
segundo os... acontecimentos.”.. 1

_ J -  _ .1 .   n   —i— 1'_5 J í ___ __ u » . : :

de uma 
em si
como tais e afirmar ò que não é, é prestar deliberadamente 
assenso ao érro . Se o são, por que não afirmar objetivamente 
esta imutabilidade?

Mas) d que sabem os positivistas da imutabilidade das 
leis física^? Só a experiência no-las revela imutadas não imu
táveis. v.

E se afirmar aqui a sua imutabilidade, em virtude de 
que lógica assèvéram em outro lugár que a filosofia positiva 
renuncia à quimera da Verdade imútávei, não; encarando à 
verdade de hoje como absolutamente real, nem a de ontem 
como absolutamente falsa? Passem as verdades verdadeiras 
e as verdades não verdadeiras. Frisemos só o nosso ponto. 
São imutáveis as leis físicas? Logo, as proposições que as 
enunciam encerram uma verdade tão imutável como as pró^ 
prias leis dé que são a expressão, e eis por terra o princípio 
de relativismo, um dos mais queridos dos positivistas.

5.a Lei: “As imagens interiores são sempre menos vivas 
e menos nítidas que as impressões exteriores” .

Exemplo: a imagem do sol visto é mais viva que a do 
sol sonhado. Esta verdade tão triviai, que, entretanto, com
porta suas exceções na alucinação e na loucura, acharia seu 
lugar no capítulo das imagens dum tratado de psicologia

m
. • ■

■\W

•;;Vj
•v:«



à altura de lei univérSal, comum 
ôfdêih de fenômenos, só a . simpatia o explica.

■'Cada entendimento apresenta a sucessão de 
fictivo, abstrato e positivo, para quaisquer con- 

!■&>■Év.̂ ^e^çõéS'c°m Velocidade proporcionada a generalidade dos fe- 
v nômeiios correspondentes.”

Assim, no estudo das matemáticas, da astronomia, da 
física fomos todos necessàriàmente fetichistãs/ politéistas 
mpnoteístás, metafísicos e, finalmente, positivistas!
•> Se os leitores não têm consciência de ter adorado aos 

;|í ■ > sete anos os seüs brinquedos, aos 14 úma tribo de pequenas 
Srr::. divindades, aos 21 um só Déus, aos 28 abstrações realizadas ’
ií :. e aos 42 a  Humanidade' único ser concreto, creia-se since

ramente um caso de teratologia psicológica, porquê o normal

Ófr

de todo entendimento liumàr^o é passar suçessivamente pof 
estas fases. Há nisto seriedade! Há sinceridadé em querer 
encampar-nps, em pleno século XX, eómo universal a lei dos 
três estados depois de tantos autórês á terem demonstrado 
falsa à lüz da lüstórigí! Não nos revelam porventura ps fastos
do pensamento humano: desde os tempos mais remotos, na 
mais robusta síntese, como em Aristóteles, o espirito me
tafísico e o espírito positivo?

Alberto Magno, Kepleh, Copérnico, NeWton, GaLileu, 
Descartes, Leibniz, Ampère, não foram, sqmpre, crentes fer
vorosos, metafísicos agudos e cientistas eminentes?

As leis sob os ns. 10, 11 e 12 não são mais do que os 
três princípios fundamentais da velha filosofia única e inde
vidamente arvorados; em princípios universais a regular tôda 
a ordem de fenômenos físicos, morais e sociais.

Não perguntaremos pela interpretação positivista da lei 
de Newton ou como hão de explicar a ação e a reação, isto é, 
o exercício de atividade das causas eficientes a êstes filósofos, 
que relegaram as causas e o princípio de causalidade pará 
o domínio das quimeras. Quisêramos tão-sòmente saber por
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que razão, a erigir princípios de ordem física, eiplêj^ univer
sais, escolheram precisamente aquêles três, deixaihdó de lado 
outros não menos importantes. Por que piEíti^;o .prin
cípio de Newton, que dós dá a função da d is tâh ó ^ É IIS ^  
varia a intensidade das fôrças físicas?

Por que calar o princípio de conservação 'da 
fundamental na física moderna e que- parece 'preãWrifaófí 
intercâmbio de tôdas as fôrças - da natureza corpórwíf^^

rito conservador e o misticismo dos números em que 
mente acreditava Çomtb, o positivo. “As leis universais ’qU^ ;> 
se prendem a tôda ordem de fenômenos*’ deviam de ser"T!5|t' 
nem mais nem menos, divididos em termos neliçitiyós, objen 
tivos, tanto nelicitivos coino objetivos. Assim o quisera 
“mestre dos mestres”,: assim o fixara o seu sucessor í^çxf*! 
assim se deve conservar pára todo o sempre na filosofia de* 
finitiva dá humanidade, que tem o amor por princípio, ' a ) 
ordem por base e o progresso por fim.

15.a Lei: “Todo intermediário deve ser nof malmente su
bordinado aos dois extremos cuja ligação

Com a aplicação desta lei chegam os positivistas a está|:i\;'í 
admiráveis inclusões: “o presente está subordinado ao p ^ | : ; 
sado e ao futuro, (qüe ainda não existe); a física, subordi
nada à matemática e à moral (!); a Razão, subordinada á 
Ipucura e ao idiotisrao, jpor ser o meio que liga êstes dois 
extremos (!).” 5 .

Por estas consequências, póder-se-á ajuizar do valor: 
desta chave de oUro da filosofia primeira.

Analisando-a em si mesma, pode dizer-se que, se . subor
dinação vale tanto quanto dependência, sujeição, nada mais 
falso. Há de um homem estar sujeito a  seu pai e mais a seus 
filhos por ser o intermediário entre êles? Se subordinar equi-

5. Almeida Cavalcânti, Iniciação filosófica, págs. 37 e 47.
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vyM'|í^-reiacióriar o princípio, em último análise vem A dizer 
qüe^todo o intermediário está no meio dos extremos por êle 
ligados. Nada1 mais verdadeiro! mas verdade tão Còmezinha 
guindada às culminâncias das 15 leis universais que regem
a razão e o mundo!

* * *

. Que dizer agora das 15 colunas do majestoso pórtico da 
filosofia positiva? Que dizer desta filosofia primeira, que, 
na intenção de Lafpítte, devera ser “o conjunto das leis ge
rais abstratas, independentes da natureza dos fenômenos”?

Simplesmente o caráter de princípios da filosofia, pri
meiras verdades racionais absolutas, imediátameritè existen
tes. Algumas não passam de leis particulares, è como tais 
sé encontram ■; nôs: programas da física e história natural, ou
tras são de todo ponto falsas, arbitrárias e sem outro fun
damento que a autoridade dogmática de Augusto Comte .

Concluamos. Repélindo os verdadeiros princípios da 
ciência e da sã filosofia, acha-se o positivismo ná incapaci
dade radical de construir uma filosofia ou síntese da ciência, 
a lógica dos antigos, cónjurito admirável dos verdadeiros câ
nones qué hãò de servir de norma eterna ao pensamento hu
mano, tácharam-na os novos filósofos de ‘‘viciada na sua 
construção” . Substituíram-na pela tríplice lógica dos senti
mentos, das imagens e dós sinais. Na substituição requerem 
apenas a lógica, do pensamento.

Julgaram os nossos maiores que a viveza demasiada da 
imaginação é a veemência dos afetos eram obstáculos à lim- 
pidéz do raciocínio. Assentaram os, inovadores que quanto 
mais imaginoso, quanto mais apaixonado, tanto mais idôneo 
será o homem para as elucubr ações, mentais. “A verdadeira 
capacidade lógica”, escreve um dêles, “supõe unidas inteira
mente à ternura feminina (!!), a imaginação poética (!) e 
a concisão prática (!).
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Não é de admirar, pois* que, livre das peias«ia lógica e 
entregue aos caprichos da imagihação e dos sentimentos,, o 
pensamento positivista corresse, à sôlta, pelo imenso campo 
do saber humano, insensível às horripilâncias do absúrdq. As 
contradições pulularam por tôda a parte e os positivis^S ;nãd 
as sentiram. ■■■"

Afirmaram que não havia, princípios absolutos e estabe- 
eceram o princípio absoluto de que.tüdo é relativo. Assevera;- 
ram que sô o sensível era real* que verdade era só a queiSe" 
podia verificar pela experiência e asseveraram-no com um 
princípio que nem òs séntidos percebem, nem a experiência 
demonstra. Protestaram abster-se das inyestigâções acêrca 
da origem e do fim das coisas e afoitamente dogmatizarana 
que a matéria era eterna, porque Deus criador era um mito, 
que o fim da humanidade era o pfogrèsso porque a outra 
vida era úm sonho, Declamaram contra, os metafísicos por 
se emaranharem nas insòlúyeis questões ãcêrca da essência 
das coisas é decidiram que a alma não era espiritual, mas 
d conjunto das funções do cérebro e da medula, que as ações 
morais são funções orgânicas, que “a virtude e o vício são 
produtos da natureza como o vitríolo e o açúcar”! (Taine) ,  
que entre o bruto e o homem não existe diferença essencial; 
que a matéria viva e não viva são idênticas porquê tôda a
matéria é essencialmente mineral (programa). Atiraram em 
rosto aos filósofos medievais os maiores absurdos, objetiva
ram entidades subjetivas e realizaram abstrações até chega
rem ao extremo de tributar um culto ao espaço — Grarid mí- 
Heu, como se fôra uma realidade objetiva, e de afirmar que a 
‘Humanidade é o único ser concreto e o indivíduo uma abs
tração.” (Com te) . Sacrificaram a inteligência e a razão e 
pretenderam realizar a síntese racional dos conhecimentos 
humanos. Nivelaram o homem com o bruto, apagaramdhe 
da razão a esperança da imortalidade, jactaram-se de o ver 
destarte regenerado, inaugurando a verdadeira idade de ouro 
da humanidade.



A contradição é o triste mas ine- 
fáido dos filósofos sem princípios.

. :í |&e maravilhar é que semelhante filosofia, oficialmente 
| 0̂ sW iteda de suas cinzas, seja hoje oficialmente proposta 

> norma do pensamento às inteligências e às novas gera- 
brasileiras.

;.'í
;.v
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* Dentre os problemas, ^iler èln ; todos òs tempos, 
despertado a curiosidade investigadora do homem, nenhunif 
há, porventura, em cuja sòluçãò tanto se tenham afadigadò: 
as inteligências como o grande problema da origem das 
coisas, Debalde, depois de tantos, milhares de .anps, tentou , 
Augusto Comtb agrilhoar despòticamepte a razão.,humana, 
enclausurando-a no âmbito áçánhadò dos proble^ás iseusí«' 
veis: ela) filha 4a luz e amánteda Ubgrdade, r^j^u^lhé p 
veto ditatorial, è hoje como ontem desprenderidò 
ruma reto' em busca da região serena da verdade»; òndter̂ a 
ela resplahdeçá, nos fenômènos sénsívéiã òu na^^su^&USa  ̂
invisível. ‘ '■;;

Imporiânóiá dò prõblerha

A questão da origem das coisas é inseparável da exis
tência de um Ser Supremo e Criador: eis o.se^rêdo de sua 
importância. O princípio de, causahdade, bâse ihcòpcussa 
sôbre a qual sé levanta todo o edifício dos nossós conheci
mentos, exige, ao aparecimento de um ser, uma causa pré- 
existente que lhe tenha dado origem, comunicando-lhe tôdas, 
as perfeições de que é dotado. Assim; quando, depois dos 
grandes cataclismas por que passou b nosso globo, ainda em 
estado de formação, se moveu a primeira célula viva sôbre *

* Conferência na Congregação Nossa Senhora das Vitórias,
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^ ^ ^ ifí^ae^ilahcto.- milhares de anos mais tarde, apa- 
' Wfo primeiro ato psicológico, imperfeito ainda e concre- 

:5 tps^âó no mais rudimentar dos protestos, quando, em épocas 
l ^ . ^ i s  recentes, cüitilaram os fulgorés da inteligência, na pri- 
' ̂ "meira alma humana, a nossa razão, récusâridó admitir que 

o perfeito possa originar-se do imperfeito, o mais do menos, 
o tudo do nada, reclama a existência de imrá causa supe
rior, que tôdas estas perfeições possuísse em graú infinito, e

p fr  que, num dado momento, por ela livremente escolhido, as 
V comunicasse a sêr es distintos, de si na efusão comunicativa 

"" dè sua bondade.
A origem da vida, a .origem do sentimento, a origem da 

intéligência, são outras tantas vias que nos levam aos pés dò 
trono do Criador, e o ímpio, diante do espetáculo do uni
verso é, mau grado seu, Obrigado a repetir, no segredo de sua 
consciência, o de VoltÁire: “Le monde m’embfàsse et je ne 
puis sonQer. Que çettè horíoge existe ei n’ait pas d’horloge” . 
O aparecimento de tôdas estas perfeições — vida, sentimen
to, inteligência«— no tempo é hoje irrevogàvelmente atestado 
pelas ciências experünéntais e ninguém há que se atreva a 
negá-lo. Aí estão as estratificações geológicas e os seus fós
seis, como papiros de um grande livro, a referir-nos em ca
racteres indeléveis a história do nosso globo...

Ao lado, porém, do grande reino animado, çuj o apareci
mento temporário é evidente, avulta o imenso reino anorgâ- 
nico em que, na beleza multiforme de seiis aspectos e ha va
riedade extrema de suas propriedades, se nos apresentam os 
minerais. Como substràium comum aos dois reinos, como 
sede em que se manifestam tôdas as propriedades e perfei
ções dos corpos, encontra-se a matéria . É desta matéria in- 
definível e sob cuja constituição tanto sé há discutido, desta 
matéria que se'metamorfoseia de mil maneiras diferentes e 
cüjo aparecimento, perdendo-se na noite dos témpos, escapa 
à  investigação de qualquer ciência experimental, que ora in
quirimos a origem. Donde provém ela? Como e quando prin-
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cipiou a existir? Eis, senhores, a primeira questão que se 
nos antolha no grande problema ,da origem daŜ H: ;i/

Duas opiniões

Duas doutrinas antagonistas 'respondera 
gunta: a  doutrina católica e a doutrina materiaústá^4^  
as outras soluções não são mais que variações dos dpièvjgf 
des sistemas e a uin dêles, ém última análise, se rèduzein.

Ensina-nos a fé católica que a matéria é criada; * 
principio, por um ato livré do Griadòr, que a fez hão simi. 
tâneamente nem no estado em qüé hoje à vemos, mas sü<: 
cessivamente em vários períodos largamente espaçados; 
abandonando à ação dás fôrças criadas setí ultérior déseriv 
volvimento. À doutrina católica opõe-se a doutrina materia
lista. Seus adeptos, no propósito acirrado de excluir a Deus 
da origem do universo, a*fim dé expulsá-lo da consciência 
humana, dogmàticamente asseveram que a matéria é eterna 
—. existiu, existe e existirá sempre, sem princípio riem fim. 
Fora dela não existe ser algum 4-  ela é a mãe fecunda de 
tudo o que é; de seu seio indefinidamente íéraz brotaram, 
após uma gestação longa còjno o. infinito, a vida, o instinto 
e a inteligência pelos mesmos processos por que tinham pü- 
lulado a princípio tôdas as outras eneígias corpóreas . Su
jeita a tais fatores, imutáveis» necessários e inexoráveis; eia- 
se vai continuamente transformando, aperfeiçoando, evoluin
do numa tendência irresistível para um têrmo que lhe não 
será dado jamais atingir .

Tal, em duas palhetadas, 0 sistema cosmogônico que, 
em nome da ciência moderna, pretendemos encampar à turba
desacantilada das inteligências ainda em flor, os Haechel, 
Feuehbach,B üchner,M oloschotte outros. Infelizmente,nem 
o mérito da originalidade lhes podemos conceder; Neste 
ponto não fizeram senão , repetir em novos têrmos è ouro
péis o que balbuciaram Demócrito, Leucipo e Epicuho ria



©réeia, quando á sua filosofia ainda se achava envolvida nas 
faixas da infância.

; ; Contra a tese materialista nos insurgimos não sòmente 
.èm nome da fé que nos dá a nós católicos á certeza trans
cendente e infalível baseada no testemunho do que é a Sa
bedoria Infinita, que se não engana, e Bondàde Inefável,

, que nos nãp quer enganar, senão' também e m fn ^ è  fâ3?ão
ultrajada em seus princípios e da ciência que êíes, dêbalde,

: tentam arrastar à infelicidade ignominíosa de seus preObn-

.■'-•■V::--/ l:a  parte: A cosmogonia m aterialista é contta  a razão

“ , Disse que o materialísmo ultraja a razão e yo-lo provb.
, Ségui-rme por um momentp na análise minuciosa, talvez sutil, 

do çonceitõ dum ser eterno. Desta análise jorrará a  luz que 
nos há de aclarar

Um ser eterno é incríado fora do qual não existe ser 
algum é uih ser Necessário, quero dizer, um ser qUè existe 
em virtude da sua própria essência, e cuja não^-existência é 
inconcebível. Tal; Certamente, não é a matéria, contingente 

. em pada uma de suas partes» contingente no çonjUntp de 
tòdas elas. Todos éstes sêres distintos que aí vemos a povoar 
o mundo são deperfdentes uns dos outros, relatiyos, recipro
camente condicionados, de tal sorte que não podería nenhum 

i dêles existir sem o concurso simultâneo e; harmonioso dos 
que o condicionam; numa palavra, todos os sêrès que cons
tituem o mundo material e com os quais, se identifica a ma
téria apresentam à razão todos os caracteres da contingência, 
sêres todos que poderíam não existir sem que nisto enxer
gasse a nossa inteligência ó mínimo Vislumbre, de contradi
ção. Eis a primeira incompatibilidade da matéria com o ser 
eterno.

Mais. O ser eterno e necessário é necessàriamente infi-, 
nito, não só na duração senão também na perfeição, na

^  ARTIGOS ''v. • ■  b: ;■: 'v -
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posse completa <ía plenitude do ser. Senão'dto^f|dèí íjor que? 
razão havefia de ser lintitado e. finito um s e r ^
que se haveriade restringir á sua perfeição à^ft^ÒÉgiaq^ :

dizem os materialistas ser a sua matéria, 
caihente pela sua própria essênéíá? Mas, sè 
plenitude do ser, encerra e compçrta tôdas as i  
síveis, por que há tie rejeitar u*nâ delas? Inconcebí^íiipl^;;:' 
qualquèr lado que nos viremos, emaranha-se a •'
em dificuldades intricadas, em ?flãgiráiites; 
nos é possível conceber num ser Eterno, .Necessário e:.viüq -̂-' 
pendente que ao mesmo tempo infinito não seja é  infinita-' 
mente perfeito.

Nem ainda é tudo: Outro atributo do ser eterno e iiiti- 
nito é a imutabilidade. Todo spr qüe se muda adquire um 
novo estádo e com êle uma perfeição que não pOsáuía: a .mu- 
tabilidadè é o sigilo inconfundível dos sêres imperfeitos ?e li- . 
mitados. No ente infihitoj pego irisondável de 
feições,; rião há razão alguma de movimento, neiti[ ^  
de mudança. A matéria, caracterizada pela mobilidádé, e 
instabilidade que todos lhe conhecemos, repele, portãnto, de :

■ si a infinidade eterna. ■ ■ ':: %' ,;'V-' :-K .
Terminemos a nossa breve excursão pelos ddmímbs dã 

filosofia, pela análise abstrata dos conceitos: não nos fpi in
frutífera . Nos argumentos qué esboçamos mostrou-nòs á . rà- ? í
zão o absurdo da concepção materialista de um cosmos . . 
eterno e necessário em provas haüridas não no terreno ití* ? 
certo e movediço das Ciências experimentais mas estribados 
nas próprias leis do pensamento, eternas e imutáveis como ( 
imutável externa é a verdade de que são expressões. Qual-. 
quer inteligência mediocremente cultivada pode, nestas es
peculações, seguir de perto um Aristóteles, ou um Agos
tinho , um Platão e um B ossuet . P ouco se nos dá, qdeffè- 
chando substanciadamente os olhos, digám òs materialistas
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nfo, yêeni. 9, luz. É uma triste e dolorosa verdade, para 
ào s^  âeáveriturâ, que a vontade do homem, nos abismos in- 
spQ<|Àveis de sua malícia, envolve não raro a inteligência de 
tãp. éspêssa nuvem de fumo que lhe obscureçe o lume da 
razão natural e de todo lhe embota a agudeza de penetração. 
|tfão entremos, porém, neste conluio horrível, em qpe as duas 
faculdades espirituais do homem (inteligência e Vontade) 
màricomttnandQ o mais nefando dos atentados ' o suicídio 
tia consciência moral — associam-se para imprimir uma 
orientação errada à vida de um homem. Só um juiz infini
tamente clarividente e justo pode com eqüitiade. discernir a 
imputabilidade e assinar a cada homem que consuma a pró
pria perdição, o seu quinhão de responsabilidades.

2.a parte: A cosm ogonia m ateria lista  é  contra, as ciências

A êstes. argumentos peremptórios muitos materialistas, 
encolhendo irônicamente os ombros, contentam-se com res
ponder: é metafísica, como se pudera existir verdadeira ciên
cia, como se püdera travar uma discussão sem ser meta
física . , - ■■■■í :

Desçamos, porém, à região das ciências pelas quais uni
camente êles batem pé e em cuja infalibilidade juram in- > 
condicionalmente. Combatendo no campo das matemáticas 
e das ciências experimentais, cremos ainda ter armas sufi
cientes para pugnar vitoriosamente contra 0 dogma funda- 

. mental dò materialismo; a  eternidade da;matéria.
Comecemos com a matemática. Aceitam, e com razão, 

os mais notáveis matemáticos que uma série infinita de 
números repugna: é uma contradição que decorrida noção 

' mesma de número" Sendoêste essencialmente upia coleção 
de unidades, quem não vê o absurdo de chegar ao infinito 
pelo acréscimo de unidade a  um número infinito? Todos co
nhecem a demonstração de G alileu  a êste respeito, repetida 
e ilustrada pelo maior matemático do século XIX, na frase
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de Bertrand, pelq grande sábio e maior çatddld» :Ç*Wçhy , 
Termina êlé a sua demonstração afírmaiido ‘i|ilé^fp^óteàe 
dè üma série prolongada ào infinito àrrasta coiilrãdições 
manifestas, e por isso deve ser rej eitada.”
Lições de Física Geral) . Ora,, precisamente a esta; 
é que nos leva a afirmação materialista da 2»-

: ' íX3

nita, cujo primeiro.têrmo seria o momento atual.
Demos uma forma mecânica à demonstração, 

os materialistas que o movimento, sendo intimamente uhidp v 
à matéria, é com ela eterno, necessário, e causa de tôdas-a^ 
transformações- por que até hojè tem passado.: Ora, podendo 1
a trajetória de um movimento ser apresentada por uma ; <
linha infinita, afirmamos que, a um móvel, é impossível ter
percorrido semelhante linha. Efetivamente, suponhamós pór; 
um moménto que o móvel percorre o mesmo cáminiao emi 
sentido inVerso. Sendo o sentido uma acidentalidade no 
movimento; que lhe não altera a espécie, a suposição é legí
tima. Pois bem, partindo do ponto atual B, o móyel ,nunca 
chegará a percorrer tôdá a linha, que, por hipótese, è infi
nita, sem ponto inicial A. Mas a  distância de B á , A é evi
dentemente a mesma que de A a B. Se. -portanto^o rm^ 
partindo de B, nunca chegará a A, nunca teria chegado, a B 
se tivesse realmerite partido de A, istq é, de mn ponto si
tuado no infinito. Conclusão: o mundo, que sé acha atual
mente no estado B de sua evoluçãoj . teve um ponto inicial 
de partida, seu movimento não é eterno. w

Das matemáticas passemos à Física. ,Os dois grandes 
princípios da conservação e da degradação da energia, gene
ralização dos dois outros princípios sôbre que se baseia a 
Termodinâmica e conhecidas pelos nomes dos seus autores 
Mayer e Carnot, podem ser consideradas como os princípios 
fundamentais da Física moderna. Dêles se colige que todo 
0 universo tende para um estado final de equilíbrio.

'■‘vK-M' ,V<\V\
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’ ; sòínã: da energia atual e potencial do universo perma-;
necè constante através de tôdas as suas transformações, 

'Neistas. contínuas transições, porém, a. energia, cònverten- 
db*se, tende a tornar-se sempre mais difusa: e menos intensa: 
a energia química, desenvolvida no ato de uma combinação,

. pode manifestarTse èxternamentè sob a forma de corrente 
está1 sé Jevela^soõ^aiòrm a^ ■:liàz;'va--'iuz-.j-iÊÉúâlèL ;íèialor f 

■ ; > - , 0  calor difuridè-se, e à erièrgiá primitiva, destarte, depois de 
i  passar por várias formas, dispersa-se em maior espaço. '
' Hessas diversas formás por: que. vai passando a energia há 

uma g rad ação a  ínfima de tôdas as formas, a mènos con- 
. vertível de tôdas é ò calor, e para esta forma tende, sempre, 

a energia nas suas transformações; É êstexq princípio da 
í  entropia tão bem ilustrado por W. ThompsoIí, depois L. 

£ -v.u ij-;'J JÇelviíív Assim chegará pára o universo um, dia em ■'que 
tôdas as suas energias — lúz, magnetismo, eletricidade, afi
nidade química, radioatividade é outras talvez que a natu
reza esconde em seu seio, terão descido ao nível mais baixo.

• O calor, irradiàndo, será igualmente distribuído por todos 
■ os corpos. A ênérgia não será perdida, más, assim transfor

mada, não se poderá, manifestar; a recíproca atividade dos 
corpos, que supõe lima desigualdade entre o ativo e o pas
sivo, será então impossível. Um sono de morte pousará sôbre 
o universo e o . eterno silêncio dos túmulos sucederá às har
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monias da grande máquina no seu eterno repouso . Para che- | 
garmos a êste estado, serão necessários séculos supranumè- j 
iráveis, mas não infinitos, passará uma duração incalculável . | 

. depois da qual, a tendência universal para o equilíbrio ou 
igualdade de potencial terá atingido o têrmo para o qual cor
remos incessantemente.

Ora, senhores, entre êstes resultados da Física moderna 
e a hipótese materialista não há conciliação possível. Fôra 
a matéria eterna, e já de há, muito devêramos ter chegado 
a  êste estado final de equilíbrio: o efeito necessário de uma 
causa é, necessàriamente, eterno. Ouçamos um dos melhores-
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físicos iriodernos: “Se a matéria e o movimcn|Ôf{©|^m'etiéTi 
nos’’, pondera Nâvilub, “o movimento 
como ponto de partida* teria antes de si ̂ uitía«|j^|g|(?..,:in- 
finita. O mundo, por conseguinte, deveria ter;:c^||Mò;íj?in 
estado atuai em um momento qualquer de • sua 'du||if 
que. 'naquele, momento teria tido o tempo • n e c e s | |^ ^ | | | i ;-4 ' v 

■ chegar ao presente estado. Onde se faz entràr o i
da v:eterhid|de: desaparece--: todo oíponto de 

; Cia há mister um ponto departida.” ■'(Physique 
Podemos, portanto; concluir com Cauchy: ^‘Assim,

A,nòs conduz áo qüe a,: fé nos ensina. A matéria não 
4 e, sé as divinas escrituras não rios tiveram, clmaménte r l ^ ^

lado esta verdade no primeiro e mais antigo de todòs,;oSi|# ^ | 
vros, seríamos obrigados a admitida como físicos” 
çõés:< de Física Geral.) : ■ ", v-'

, E nésté parecer concertam os mais ilustres 
. demos e não modernos. (Fate; Hirn

mais dustúBSg^^^
ÍN, HÈRSGHEL. ) ; . . . .

Recapitulação e conclusão final ■■ .

É tempo de concluir. Colocamos em face da razãO^éMá;^ 
ciênCia às duas cosmogonias antagonistas em que s é /re ^ ^ í  
mem tôdás as outras :: a cosnmgoniá mosaica, qU e«^à^  
lica, e á cosmogonia materialista. Não resistiram ámbae 5 
igüálmente ao que as submetemos, A primeira apareéé?nq§,/. 
cercada dos .esplendores da verdadé, atestando suá oíí'ge|íit; .;; 
divina; a oütra, no primeiro contato dá discussão, ;<jaim ||^^ 
verizada e desfeita em cinzas, como êstes cadáveres que í 
reçem intatos ao abrir de Um sarcófago, para se desfazerem; 
logo num punhado de pó informe e sem recordações aò pri
meiro sôpro de um ser animado .

Existe um sèr desde tôda a eternidade: é êste um;ptín4 
cípio de evidência incontestável e matemática.' Se supusê
ramos que, por um só momento; nada existiu, nenhuma coisa 
podería jamajs ter começado a existir, porque do ttadà não

9 M i
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s%!>0^  ex nihilo n,ihil fit . "Èste sev
eterno líâo pode s§r a matéria limitada e cóntihgehte, mu
tável e imperfeita, eojnpòsta e divisível, extensa no espaço 
e; sucessiva no tempo, ela não possui nenhum dos atributos 
do ser eteíno; as suas propriedades, as leis que* lhe regem 
ps movimentos atestam, evidentemente, a sua origem tem-

Q' ser eterno, Ato puro e Absoluto, que envolve a exis
tência na^própria essência, ser; Infinito, não sujeito às viçis- 

• situdes da mutabilidade, independente $9 espaço e dos 
tempos, isento de tôda e qualquer çompòsição; :plenitude do 
ser, pélago sem fundo nem margens,de tôdas ás perfeições. 
Só tal.ser pode^ser Eterno e êste ser é o nosso Deus. Aben
çoemos a ciência que àssim nos leva ao trono, dé sua Ma
jestade, Ihfinita, ciênOiâ que dignifica, que ilustra a 'inteli
gência e fortalece à vontade, ciência que êxalta e enaltece 
o homem, apontando-lhé. a sublimidade de süa origem e a 
elevação de seus destinos. v '
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(Notas e documentos)

CARTA A LEOPOLDO

9 de setembro de 1914

' .•< i

Tua ijltima cartinha trouxé um récheiô precioso:- a res-. 
posta do teu. colega às provas dé existência de Deus, que em 
ligeiros traços bosquej ei em uma das minhas cartas passadas 

Éolgq \ imenso que te ocupes de semeümntes questões e 
qúe comecfes a interessar-te pelos problemas màis /ptáis que 
agitaram em todos oa tempos a inteligência humana. Rara 
nós católicos, êste exame, à luz da razão e. dà ciênciaj rigo
roso ’e crítico, das grandes verdades que constituem a base 
da nossa Religião e preparam a inteligência e a ,ypntâ4ê a 
abraçar os grandes dogmas fundamentais, que superam o 
alcance da razão (é por isso que devemos crer), não pode 

• trazer senão grandes vantagens. Ao ver o nada e o altèürdo 
em que se esvaem os sistemas adversários- a nossa convicção- 
torna-se mais profunda, mais firme e mais razoável.

Pedes-me, por isso, que te escreva uma resposta às ins
tâncias de teu colega. Fá-lo-ei de muito bom grado e, para 
não ser difuso, cingir-me-ei a apostilar o éscrito de teu com
panheiro, comentando-o período por período, proposição por 
proposição. Assim verás mais fàcilmente como, no mater|a- 
lismo, a cada passo, ressaltam as inexatidões, pulu lam  a$ 
inconseqüências. Comecemos. y ; :

Vcj; £ ÍT
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“Ã matéria existe* mas • podemos conceber a sua 
nãò-ejcistência, ela não é necessária”. Basta-me isto. À maté
ria não necessária é contingente, isto é, existe, mas poderiá 

. não existir sem que da sua não-existência se séguisse contra- 
; v dição ou absurdo algum. Ora o contingente supõè o Neces

sário. Logo, existe um Necessário, Absoluto/ Deus — Pro- 
,■7'■ vemos — Uma coisa que nà sua natureza envolve a possi

bilidade de não existir, não pode certamente existir em virtude 
■■ de sua própria natureza, mas é, por si, indiferente tanto à  

; '7; existência como à hão-éxistêncià. Do contrário deverá exis
tir sempre e não pudera não existir, e teriámos o absurdo 
dé um ente, cüjá natureza é fôrisfir sempre e que ao mesmo 
tempo podería não existir. Logo, Se queremos ser lógicos, deve
remos inferir uma das duas, ou o Universo, existe por sua natu- 
réza necessàriamente; oji existe um Énte Primo. Necessário 
porí Suá nature^, ç rãzãò da existência, de fado o mais. Ora, a 
primeira hipótese é excluída pêlo próprio adversário, quando 
confessa abertamente que poderiamos conceber a não-exis- 
têpcià da matéria, que por issp não é nec'essária (e nisto 

: foi mui^o rázóávei: afirmar 0 contrário seria rentinciar á 
tôdás as leis da razãoj seria cair no m ais absurdo dos absur
dos) . Resta o segündo membro do dilema, qüè se impõe 
com uma. necessidade lógica inelutável: Existe um Ente
Necessário, causa da existência do Universo, cuja haturéza é 
a Plenitude do Ser, que determinou a existência de tudo o 
que por sua essêiicia era indiferente a  existir õu não existir 
e pelo qual “omnia facta sunt et sine ipso.fqçturn, est nihil”. 
Êste ;Ente é o que se definiu — Aquêle qüè É (Ego sum qui 
sum) — Deus.
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2 .°) (Necessários são o tempo e o espaço etc.) — Falso 
— o tempo e o espaço são tão coqtingentes Como a matéria. 
O tempo não é de fato senão a duração sucessiva dos entes 
móveis. Onde não há sucessão, onde não há antes e depois, 
pão há tempo. Mas antes de existir o Criado, não havia 
senão a eternidade, què de si mesma nega a sucessão. Logo,



o tempo começou com. o. movimento, com

deria não existir (como vimos no número precé4^tów)J| 
também poderia não existir 6 tempo: é logo tãb  
como a matéria. ’>v̂ ;'I?PÍ^*AÍW'ÍV''

O mesmo se diga do espaço, que é á éxparisão|^...% 
estende segundo as três dimensões, comprimento, ilar^llj 
profundidade, e que consideramos como o receptácújpi^l|| 
corpos. O espaço real é, pois, um ente de razão essenciMi^ 
mente fundado sôbre a extensão dos corpos existentes. 
da existência dêstes corpos, não existiria tal espaço, que, éíj 
tão contingente como êles.' : - • / ■ :

Isto se se trata dó tempo e do espaço reais. ,Se, porém, 
falámos do, tempo, absoluto, ou imaginário (o qpe çonè;è-: :’ 
bemos çômo uma sucessão uniforme qüe precedeu a exâST"j J 
tência dó mundo), ■ e do espaço absoluto (aquela vasta ex
tensão qufe a fantasia rios rejpresènm expandindOrseVindéfi-1- 
nitamente além de todo o Universo), então já naòr; se pirata... 
de entes reais, mas de entes de razão, que não e^steni 
senão na ordem ideal e que na ordem real são um puro'nada 
Mas, isto é, estamos fora da questão, que; versa tôda ;aç ||ça ; 
de entes reais (Deus e o mundo), não ,ideais ouúniagiqârlos,- / , 

Esta breve disquisição sôbre o tempo e o espaçp á ;$or 
si umà digmssão : nada tem que ver çom p  que Prese§||^n|eL|;;í 
nos ocupa. No resto da. discussão podemos presçiridiif^p-V:^’ 
pletamente do quanto disse aqui. E, se p  disse, fól 
que a isto me determinou aquêle parêntese do teu colega, 
Cumjpria relevar-lhe a inexatidão e é o que fiz.

3.°) Ao trecho que se segue basta uma glosa interli- 
near. “É neste sentido que. digo que o mundo é um Cón- • 
junto de fatos que não têm razão de ser” . El é por isso, 
se queremos ser lógicos, que devemos buscar fora do mundo 

‘ esta mesma razão de ser. Senão temos um conjunto de 
fatos que existe sem razão de existir. Absurdo manifesto!
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; que produz certo outro fatò pdssò supor qúe
, . pudesse produzir não, êste mas um terceiro fato” * Não se 

^tiratâ dé supor, trata-sé dê provar. Se o primeiro fato, o fato- 
, baüso. íôr.r incapaz e insuficiente para produzir o terceiro 

j fato,; não o produzirá jamais e a suposição é absurda. Não 
V • há efeito sèm causa proporcionada.

A réláção de causai a efeito existe (muito bem) , cons- 
tata^se (com a inteligência e não çom os sentidos, que são 
incapázès dê perceber qualquer relação), é unia certa mas 
podià Sèt outra (çoritahto quê a causa permaneça sempre 
proporcionada ao efeito).

“Ela não é necessária” . Ah! isso não! é necessária e
duplamenté necessária: 1 .°.) necessária enquanto todo efeito 
requer -uma causá; todo ato requer um agente; 2 .°) neces
sária, enquanto forÇòsâmèntè a causa total de um efeito deve 
ser superior a êste mesmo efeito; do contrário êste não teria 
sua razão de ser numa causa que lhe é inferior. A frase 
do adversário só teria um' sèhtido verdadeiro, a saber, que 
há efeitos que podem ser pròduzidos, por duas ou mais causas 
(tôdas, já se vê, proporcionadas); neste caso, uma dás, cau-

I!

■fi'l

sas tomada separádamente não é necessária para produzir j
o ditò efeito, que poderia ser produzido por outra causá. |
Mas uma causa proporcionada (não esta ou aquela determi- |
nadámente) deve existir sempre. Assim, se vejo, por exem- i
pio, um jôrro de água que sobe à aitufa de 10 metros, devo |
necessàriamente concluir por uma fôfçâ tal que possa |
vencer a gravidade e a resistência do meio ambiente dü- ^
rante aquela distância; como, porém, m  natureZa e na |
arte são várias as forças proporcionadas que podem produ- ■
zir o mesmo efeito, não me é lícito afirmar a priori, determi- 
nadamente, uma causa, ainda que deva afirmar a exis
tência de uma causa proporcionada.

“Podia haver um mundo em que a atração da matéria 
fôsse inversamente proporcional ao cubo das distâncias e 
não ao quadrado” . Sim, não havería nenhum inconvenien-
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te, iríamos mais devagar por êsses espaçosVihf * Daí, 
porém, que se segue? A possibilidade de- d l
versos do nosso; a não necessidade, oli a con^in^ê^pia ;dò 
Universo atúal, que podia existir oü não -e3dsÉlíi^|^ií«B^ 
é, ou ser diversamente. Tudo isto nada tem'qué vl^pp^ija . /  
existência de Deus. Em qualquer dos dois casos; se |̂|(MÍl%:'- *. 
fragàvelmenté. provada do mesmo, modo. 0  ,
porém* té|^;4iilti^''^6ncii^são, Ánalitemo-là. / • V-V.

■-'■V , “Logo explicar o 3.° fato pelo l.° não é r e a l i t^ ie |^ ^ f »v; • 
pliear, más mostrar sònierite a dependência dêles; .?< 
correlathddade” . Não é realmente explicar? Como n ã ê j l V  Vi V 
a ciência consiste no conhecimento dos fatos pelas suitófj^fe '

Ao ppnto agora,
O xríundo, a matéria é mutável e contingente (̂já.VòV,(y.,,-ç;/ 

vimos), is|p é, não tem em si a razão de sua existência; 
se existe,recebeuaexistência de outro,ÊSte outro n ^ V ^ |tpJí;/Vi.V‘.:: 
ser nem contingente, nem mutável, deve ter em si, ja l |à |h i~ ^  V1!v : ’ r-riC*-1tude da existência, não tendo recebido ou participadpV:de \VvV , 
outrem, mas possuindo-a, em virtude da própria essência^ V. VV 
Se assim não fôsse, deveriamos de novo procurar a.rà^^lle^V fV  V; 
ser dêste;Ente, e assim por diante até chegar a um 
Necessário, Absoluto, Imutável . Quando, por conseguinte,, afir- .
mamos coin certeza á  existência de Uih ente Absoluto, NeçeájV,V. 
sário, temos determinado a Eazão dé Ser do Universo, á,Cá^^¥,V;'-^: 
Suficiente de tudo o que existe.. Pouco importa püé^pipV"! ■ 
agora, não possamos penetrar mais intimamente a essência 
dêste Ser; para conhecê-la, devemos recorrer a outro árgti7 
mento, e não é o que pretendemos, que isso nos levaria, 
longe. Agora, na presente questão trata-se da extitênbiâ 
de Deus. Ora o argumento que aí fica exposto estabelecera 
com um rigor mgtemático inexcedível. O ’ imiversp: cóiitih^ 
gente e mutável leva-nos a Deus, como um efeito a sua Causa 
proporcionada. O Universo existe . Importa assinardhe uma

'••V ’/, ■
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V i ; : t ^ ^ » - 'p o i 8“nao-a tem em si mesmo. Ora, a causa propor
ia .-':';:;^i|tò^àüa:não pode ser senão necessária, etc. Logo, existe um 
'<  =.l|^üíriò N«cess6rio, Absoluto. Mais lógica do que Isso é im- 
'^^•;Jt|ossível! ' • ‘

4 .0) Vamos adiante.
1 O adversário supõe a matéria necessária, lògò incriada 

i -áí ; (não suponho tal) ; como ela* e mutável, seguir-será que é
,j v, . criada (tal não supus, mas provei — ao adversário com

pete àgòra mostrar que em boa lógica meus Argumentos não 
procedem.) 'v .

“Mas não admiti eu que o que não é necessário é criado”. 
Bem sei eu que êlè não admite, mas aqui não se trata de 
a d e rir , mas de admitir ra2oàveímenté: diante de argumen
tos que proveun ̂ poditicamènte que êste “não admitir’’ é 
irrázoável, é ilógico, cprre-lhe o dever ou dé renunciar a 
um modo de opinar privado Ou de refutar os argumentos 
contrários demonstrando nulo o valor probativò. Isto não 
fêz nem fará nunca p teu ilustre colega, ainda que tente 
àbròqüèiar-sè com os sofismas de S pèncer, Haeckel é  Cia. . .

“Ò mundo existe, eu existo, é um fato, mas podia não 
existir, não sou necessário” . Logo, sou contingente, isto 
é, depéndo totalmente no meu ser de um Necessário (vide 
n.° 1 ) ; ora, dizer contingente e dependente totalmente dé 
um Necessário, é o mesmo que dizer criado por êste Neces
sário (esta é a significação da palavra criatura ;— ente con- 

■ tingente). ■ “Quanta modéstia, Doutof” Se é elogio, mtiito 
obrigado, não o mereço, é tudo .bondade e gentileza do teu 
colega; se è ironia, passe, ironia não é argumento. „

5. °) Dito isto, começa o adversário a expor um sofisma 
de S pèncer contra o conceito de Ente Absoluto, Imutável e 
Criador. É muito para lastimar, porém, que êle, conhecendo 
a dificuldade, fgnore completamente a solução dada pela 
teodicéia cristã. Estou certo que, se a conhecesse, não repe- 
tiria às cegas uma objeção mil vêzès rebatida e que se acha
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completeunçnte diluída, aihda nos compêndios 
tares de teodicéia. Mas é isto infelizmente um ?|ê |^ « :çàiiiribi 
a muitos modernos — repetir à saciedade as mesjniasMr^m 
çosas objeções contra a religião, sem atender àslresf^s^s- 
dadas pelos católicos; conhecem à maravilha todÒs?'<^||^f1'' 
res materialistas; ateus 
ocorreu à idéia abrir um

ouvir ' as duàs partes, pesar tranqüilamentê'
uma • e de outra e, depois,; sentenciar consciehcio^n^t^^^É^^^ ^  
de qúe lado está a razão e a verdade. Ü m 'p ro ced im èh '||!^ ||^ ^ !^ P ''” 
verso é não só injusto, senão também^ irrazoável. ÍÊ s 
nemos a questão. v . : , '• ;iv éí- ̂kV-̂víieStó)Ao teu colega parecem inconciliáveis em Deus a hm ujta^|

': bilidade e a Criação; ’. Ouçamos á ';difi<hildade:ex^sta:: ^ M |^ ^ P ^  
palavras Suas::. “Mas, se concordássemos, qual a conséqüêm'í|;í||M|| 
cia: Deus, criando o .mundo, passou de um estado ^ e i .h ã ò ^ l l ip ^  
estar criando a oqtro (estar criando ó ^ u i^ ) ; , ; l0| 9 ' : m u à ! ^ ^ ^ ^ fei' 
Como um ente infinito, absoluto e necessário é ir&ütável;.S|:|s§ 
êle nao será um ente infinito, absoluto etc. — Quem perde 
ou adquire alguma coisa. não pode ser nem infinito. nem 
necessário, mas i3--lA- - - '■ - - - -~4-- J,'-: "‘K

, o mundo, adquiriu 
riu 
mos

5 finito e contingente . . Ora, Deus, '.criãndo'-&M%Í^^^P 
iriu a qualidade de Criador-do.mündó; 'adq^H;;;;'?? i;;Ç ^ |â«  

iu alguma coisa; logo será finito e contingente ,e. não 
aos adiantado a questão.” •

Tôdá á dificuldade do adversário se .estriba em' ü iu \è ^ í^ |? |f |^ j |í |^ É  
voco e num jôgo de fantasia. Deslindado o equívoco e • 
ludida a fantasia, a objeção se esvaecerá como fumo. ; ' ^

O equívoco é que supõe o adversário que o ato criador ....
foi pôsto imediatamente antes da Criação, de modo que Deüs, ’ :‘ ?Ê
por tôda a eternidade inoperoso, começou de agir, no tèmpo, ;||
e.assim mudou. Mas tudo isso é falso. O ato criador podé- 

-se considerar ativa e passivamente. Como ativo, isto é, dá i§
; parte do Agente, de Deus, importa o princípio eficiente da '



• ’•»*• ■■■■'''■ -.*•

t^Víi;<»Í3ó. Rorrto nasSlvò

ARTIGOS

cefiàçâó, como passivo, oü da parte do efeito, denota o objeto, 
o têrmo da ação divina.

; No primeiro sentido o ato criador é eterno como o mesmo 
©eus, não é uma qualidade, como muito inexáfcariiente es
creve o teu colega, é identificado com a mesma Essência 
Divina. Em Deus, não há distinção real alguma, como 
há nas criaturas, entre a essência e as operações > Êle é Ato 
Puro, Simpliçíssimo. Ser e operar. Essência e Ação, tudo em 
Deus é eterno, porque tudo è uma coisa só. .

No segundo sentido o ato criativo é temporâneo, como é 
temporâneo o mundo, mas então quem muda não é Deus, 
senão ò mundo que .passa dá não-existência à existência. 
Assim, por exemplo, quando o sol brilha a  pino, se eu ex
ponho à sua luz uma chapa fotográfica, não é d sol que se 
muda, mas sim a chapa que se decompõe sob a ação dos 
raios luminosos. Lembro-te, porém, qüe êste exemplo, hão 
é senão uma analogia muito imperfeita, não podendo haver 
entçe o modo de operar divino e a ‘ atividade criada seme
lhança perfeita — identidade alguma. Em Deús, pois, não 
ijá mudança ou sucessão alguma, êle é Criador — àb-aeterno, 
porque o ato Criativo é eterno como a sua mesma essência; 
tôda a mudança está da parte do efeito, que, tirado do nada, 
começa a existir.

Mas como, perguntará o teu colega, como não existe o 
mundo desde tôda a eternidade, se eterno é o Ato Criador?

Posta a causa, não se segue imediatamente o efeito? 
Sim, qüando se trata de causa hecessária, não, quando se 
trata de uma causa livre, como é no nosso caso. Se o mundo 
começou a existir em um dado instante e não antes, é porque 
assim o quis livremente a vontade divina. O Fiat onipo
tente foi pronunciado desde tôda a eternidade, mas o seu 
efeito apareceu no tempo, porque Deus assim o determinou 
ab aeterno. Assim aquêle Fiat, traduzido muito imperfeita
mente em palavras nóssas, equivale a “Quero ab aeterno que 
o mundo exista no tempo” . O “Quero” é eterno, o “existir



no mundo” segulr-se-á no tempo predetermiríalio^ISf^í^o. 
Um pai pode Aiandar hoje ao filho (pie amán^?Miiá; isto 
ou aquilo. E amanhã, sem um novo ato da v o n t i^ ^ ^ ^ ^ a , 
o filho executará quanto lhe foi prescrito. Tal o?í 
dor. É eterno, mas porque livre pôde ab a e te ,.,^ ^  
que o efeito existisse no tempo, è, como qui§, assiinf|e%
Em todo o argumento o teu colega supõe que a etérjf$il| 
seja uma duração da mesma natureza que o tempo, séja^ 
tempo infinito em que há antes e depois, estar óu adqiii^^ i 
mas todos êsses vocábulos, falàndo de Deus, não têm senil! 
tido algum. Na eternidade não há Sucessão e, por conse
guinte, nem passado nem futuro, nem trânsito algum da po
tência ao àto, do não ser ao ser, de um modo de ser a outro. 
Na CriaÇão quem adquire o que não tinha, quem passa a 
ser o que não era, não é Deus, o Ente Criador, mas o mundo, 
ente criado. É o mundo que# começa no tempo e com o
tempo; 'isto é, com o aparecimento do mundo e do movi
mento, começa a existência sucessiva, a diferença entre pas
sado e futuro, o tornar-se alguma coisa, o mudar. (Cf. 
F ranci, Última Crítica, III vol., pág. 244, § 6Í3). Pensar 
diversamente é deixar-se iludir pela fantasia. Quem, tra
tando do Ehtiç Infinito, fala de qualidadè, mostra ignorar 
tôda a doutrina do Ato Puro, Infinito e Único. Não admira, 
pois, a última conseqüência “e não temos adiantado a ques
tão” . Quem com a imaginação se representa o Deus dos 
Cristãos, Atualidade Sobreeminente sem mistura de poten
cialidade alguma, mais ou menos como os materialistas con
cebem a sua matéria eterna, não poderia senão tirar tal 
conclusão. Más de quem a culpa? Não fôra muito mais 
prudente estudar primeiro a fundo tôda a, doutrina que se 
pretende opugnar? e depois falar com pleho conhecimento 
de causa? Quem não teria por desassisado o causídico que, 
sem mais estudos, pretendesse legislar em medicina?

6.°) Prossigamos. “Mas creio que há uma  ̂confusão do 
adversário. A, adquirindo qualquer coisa, adquirindo uma
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qü^iâaflêj'6, será. contingente, como b e não como 4 ” . 8ão 
çq tít^en tes todos dois . 4  è contingente porque mutável >—• 

llló^lSassóu a ser 4  +  b, b ê contingente pela mesmà razão, 
l^ ib ;]^ s sp u  a ser b +  4» Mas isso, aliás, pouco importa, 
flqdos dois são contingentes (existem podendo hão existir)
è ||i|to  toasta.;
í: ■: v ‘‘Isto dispensará áo adversário de responder á minha
objeção se êíe concordar,, mas por outro lado também fá- 
íò^á tfer que a sua próòede’’. Depois do que se disse atrás, a 
resposta é clara, A ininlia nãh é objeção, é prová, e vimos 
que -procede a rigor de/ lógica; a dó adversário é Objeção 
sem fundamento, qü e j á vimos como se resolve, porque ba- 
séada èm um èquívòcol; ;

„v7;?j «“O àdversáiàó ; concede como nãò totalmènte im
provável á eternidade - da questão” . Nãõ me lembro ag pa- 
lavrás Usadas por mi|n na outra carta; pôde ser que a  sua 
pouca clareza desse !azo d uma interpretação diversa do 
;jnéu pensamento; E^licó-á melhor. Para nós, cristãos, é 
dogma de fé,. é vérdáde reVeláda que à matéria e o movi
mento começaram in iempqre. Q que eu quis dizer,; porém, 

> é que, segundo álguns auto>res católicos (muitos outros opi*
nam diversaEqente) , que msto seguem a SÃo Tom ás, , não se 
pode demonstrar diretamente, com argumentos filosófióos, 
a repugnância o,u absurdo, da criação eterna dá matéria. Di
retamente, digov porque indiretamente (por causa das com 
sequências absurdas), creio éu, podé-se chegar a demonstrar 
tal répügnâtíéia, como veremos adiantei' Nota, porém, o 
adversário que na existência eterna da, matéria, sem criação, 
o absurdo, como já vimos, é flagrante, e nisto não há diver
sidade de opiniões entre os hops filósofos. Trata-se somente
de saber se a criação eterna é ou hão repugnante em si 
mesma. Se é repugnante, seguè-se que- é impossível, se não 
é tal, segue-se que é possível (não que de fato foi assim); a 
revelação depois nos diz que de fato a criação foi tèmpo- 
rânea. ; Postos assim os pontos nos ii, continuemos.
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‘p i i  reclamarei tal concessão para a étçrHi<|ãde do mo-í 
vimentõ, são questões da mesma ordem e ã dtóéússão fáz-se 
do mesmo modo” . Engano r̂ - são questões dé ordem divér- 
síssimà è a discussão é completamente diversa num pü nou
tro caso. Quer ver o adversário? Na matéria criada ab 
aeternò, sem nenhum movimento, não vejo nènhütóx ã^sur- 
dp. Não, da partq do Criador,.' 
para criar a matéria ab aeterna, hão da parte 
porque não há contradição: etttre êstes dois. concèit(^||^|í^: 
no e matéria. Não assim do: movimehtpí;í■ da :par^:d|í|É<^; 
tência Divina não haveria repugnância, mas esta extstecjhq 
movimento eterno que diz contradição in >
efeito, onde há movimento, há sucessão, há tempo, hámúme-; 
ro, pdrque à duração sucessiva é uma série de \mpméhíhs 
que se seguem um depois do outro. Esta sérío,;;;lohi|ái; õu 
breve, é um número composto de tantas u n i^d e^^ ^  
são os momentos; se o movimento é etemO, ílhem^^ 
número infinito. Ora, número infinito éabsurdb. ^  
õ teu çolega, â qualquer número; podemos ácresCchtárJdh 
diminuir üma unidade; o infinito, porém, é d: qiienãe;^ãô1 
pode acrescentar nem diminuir; o número sendC umã!aò^i.á’ 
de unidades é essencialmente determinado,; isto éV finito, 
porque é número que, não é inúmero, mas o mOvimént^ct érnò 
implica' uhx número infinito. Por conseguinte, mòtdméhtO' 
eterno é absurdo. Daqui a pouco tiraremos da física mÇ" 
dèrnà outro argumenta decisivo contra a eternidade dp mo
vimento. Antes, poréih, concedamos por um momento o , dqé V 
reclama o adversário: porventura» ò movimento; por 7$éjf' 
eterno, exclui a existência de Deus? De modo algum, p é 1 
fato tudo o que se move, é movido por outrem; nenhum mó
vel tem em si mesmo a razão dç seu movimento; sendo 
assim, ainda que sejam infinitos os móveis, a razão última 
do movimento devemos ir buscá-la fora da série dos entes 
que se movem, num Ente que move e não é movido, isto é, 
um Motor Imóvel . É verdade inegável que, quando ' em um
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, i^nò^e^o - qwâlquer um modo de causalidade não é por si 
ug^fiGi&tè, ' é . inútil multiplicar as causas da mesma ordem 

infinito; é mister recorrer a outra causa de ordem su
perior . Assim,; por exemplo, é necessário um corpo luminoso 
por si a fim de que se tornem visíveis os corpos iluminados. 
Por mais que se multipliquem luas e espelhos,:, nunca se 
obterá luz, se não houver um sol. Se um cego hab pode ver,
nem infinitos cegos o poderão. Logo, se um móvel não tem 
em si a raáãò de seu movimento, nem infinitos imóveis a 
terão; cumpre ascender a um Motor Imóvel.

Isto,' porém, para mostrar que, ainda concedendo a 
eternidade do movimento, não sofre por isso a demonstra
ção da existência de Deus, que em qualquer dos casos per
manece inconcussa e irrefragável. Mas já vimos que o mo
vimento eterno é em si repugnante; agora mostraremqs 
experimentalmente què a ciência moderna é a primeira a 
rejeitar tal absurdo. Citemos todo o texto do teü colega e 
discutamo-lo.

8,°) “Mas a eternidade do movimento (e constância 
talvez possa ajuntar) faria o mesmo ser sempre como é. 
Não: o próprio movimento é uma mudança. Dois pontos A 
e B movem-se com Velocidades diferentes numa reta e diS-
tam duma quántidade variável d, que pode ser considerado

" d
o modo de ser dêsse mundo, A va

riação eterna de d é a evolução do mundo . Diz o adversá
rio: “o movimento acabará, logo não é eterno” . Antés de 
qualquer outra coisá, tal não se dará, eu admito a proprie
dade do ser eterno e a ciência não contradiz■ Dois corpos 
chocam-se, param. Cessou o movimento? Não, passou das 
massas totais às moléculas e êste movimento molecular é 
que dá a impressão do calor. Mas o princípio de Carnot? 
O mundo não tende para um estado final? Tende, mas êste 
é o do movimento uniforme em tôdas as suas partes” .
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Até aqui o teu colega, que, com le m b r^ ^ ^ ^ íi^ ,m q -  
rimento não cessou transformando-se de visívèiS^trift^^el,'
passando das massas totais às moleculares, p é n s q ^ ^ t í^ i t  i .. ^
> argumento que aduzi para provar o comêço ou-.a.-hiPBÉér-' ' V - I p í  
lidade do movimento. No entanto, nao era ;êste;:;Q ^ ^  
jué estavá a fôrça de minha demonstração 
tôdas as suas observações, ‘ela ficoutão 'm concus)^ í||^  
intes: Em duas palavras to mostro; O mundo,vt ^ n | i ^ ^ | l |% ^  
idversário, tende para Um estado final, e êste é :0' - ^ ‘̂ úa*^'í.K  
cimento uniforme em tôdas as suas partas? Pois
novimento é eterno porque não somos chegados;já'Va^^^^^Í|^f:® |^^ 
jstado? Mais. A ciência nòs diz que o mundo■ não 
pre como é. Sem remontar até à nebulosa primitiva

Isto é geologia è paleontologia elementar, que qualqqé^ifP!|i 
nino de escola sabe, quanto mais os evolucionistas! ' 
ligo eu, se\o movimento é eterno, o mundo deveu serpjs
pre como e. O efeito necessário de uma causa 
jessàriamente eterno. “Se. a matéria e o movimèntó l<
íternos, pondera Naville (Physica Moderna,
^ « « , “11 principio di causalità”, pág. 71), o moméhtq^qj^
so nnispssp .tomar' «mtn nnnth rip. nnrtidn tori»je quisesse tomar como ponto de partida teria an tes;: 
ama duração infinita ~ ' ‘ -

' iÊi

O mundo, por ’ conseguinte, 
ter chegado ao estado atual em um momento qualquer .de ;-yJ0
iua duração, já que naquele momento teria .tido O,t̂ riçip̂ :|.yf̂  
necessário para • chegar ao presente estado. Onde se fàz s% W
trar o pensamento da eternidade, desaparece todo ppnite';d ^ ;:'óv;;' 'p ; J Í |§  
partida. Mas a ciência há mister um ponto de partida.” & 
x ciência, portanto, que declara impossível o movimento 
ítemo depois de compreendido êste argumento. Compara a  
iltima frase de Naville, com a de teu colega: “eu admito 
a propriedade de ser eterno e a ciência não contradiz”, è vê 
jue tem. Pobre ciência! Quantos erros, quantos absurdos, 
aos pretendem impingir em teu nome!

? !

mw

■'H
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ciência moderna. Um dos princípios da ciên- 
a* moderna é o da conservação da energia: a soma total de 

atual e potencial permanece constante através de
__ __suas tratísformações. Nestas continhas • transições,

-porém, ;a energia, convertendo-se, tendé a tdrnácrse sempre 
; mais difusa e mjenos intensa. Assim, por èxémjplo, á ener- 

gia química desenvolvida no ato de uma combinação pode 
y manifestar-se externamènte sob â forma de çòrrente elé- 

feí ■ trica, esta se mostra sob a forma de luz, á htóírradia calor
que irá difundindo-se cada Vez mais, de modo que a  energia 

. primitiva, passando por várias formas, se dispérde em maior 
espaço. Nestas diversas formas há um> gradação e a ener
gia tende sempre; piara as formas míenôs cohvèrtíveis: o 
calor é forma íhfiina das energias, a menos convertível de 
tôdas; por isso, tôdas as energias se hão alfim de reduzir 
a calor, forma final, de Itôdas as forças. è  êste; o princípio 
de eutropia ou degradação da energia, tão bem ilustrado 
por W il u a m  Thom son , depois ÍjOrd K elvin . Assim, chegará 
um dia, em; quê tôdas as energias dò universo terão descido 
ao nível mais baixo — o calor irradiado será igualmente 
distribuído por todos os corpos. A energia . pão será per
dida, mas assiin transformada não se poderá inais mani
festar; itôda a ação recíproca entre os corpos será impossí
vel. E se não houver um Ente extramundano, uma Fôrça
Superior à matéria què possa de noyp elevar aquela energia 
a um nível superior, o Úniversõ permanecerá num silêncio 
eterno de qualquer ação: uma massa homogênea em per
feito equilíbrio não poderá jamais alterar de modo algum 
nem perturbar o seu eterno repouso.

Repito agora de novo. Se o movimento é eterno, já 
desde tôda a eternidade deveriamos xter chegado a êste es
tado de repouso ou de movimento uniforme, como quer teu 
colega. Ora, não chegamos nem chegaremos tão cedo. Logo,
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a ciência moderna (geologia, paleontologia e -ftòioa geral) 
demonstra que o mundo não foi sempré coáiò : e tende 
para um estado final, demonstra ao mesmo témpo^çóm evi
dência meridiana, que o movimento começou, imá - no
Uniyerso e, como a  possibilidade da matéria éterria;dn;ipor-; 
taria também a possibilidade do movimento e t ^ ^ |d |s t a . : 
falsa conseqüência temos o direito de cohceber que£ 
a matéria 
rogaçãp
causa do moyimento do Uniyerso? Como ap arecen '^® ^^  
ria? E prescindindo ainda do aparecimento da m ã t é r i i ^ |^ f p | | |^  
restringir-nos somente ao movimento, podemos ̂ Sei^ia‘̂ ^ | ;-;| ::i ;;'í 
vitoriosamente aos materialistas de /todos' 
mais razão aos modernos, o terríveldilema,de;cujás^pq3̂ ^fe ; 
não poderão maiS pscapár. Ou o movimento ç p i^ ç q ^  j 
não. Se começou, existe um Epte Imóvel, extrámnjáHqnó;> . 
causa de 'todo o movimento do Universo. Se hão. 
por que o mundo não é còmo foi e nãó ■ sérà • comp. < i;f■ ;. ̂  V ;

/ Concluamos, pois, em nome da verdadeira ciênçláçmò-. ' • \
dema. E aqui me servirei das palavras de. seus ,maiá:í |n ^ : í \ . •> 
tres representantes. “Quanto mais se alarga o campo da^Fír. 
sica, escreve Herschell (apud BALiMttmi, pág, Í88)V:1^to;v 
mais as demonstrações da existência etèma de ub^ |In |^ í|g  
gência Criadoia e Onipotente tornam-se numerosas, ê >m- 
concússas” . TôdaS as hipóteses cosmogônicas, é F aye querti 
fala (Ü origine du monde, págs. 257-8), assumem/. 
ponto de partida o caos, que não se pode explicar segando). 
as leis da natureza. A principal destas leis, a atração lunií v 
versai, é precisamente o oposto de tôda a tendência à di
fusão da matéria que constitui o caos. Doutro lado, o caos 
não é coisa tão simples como se poderia cuidar à priméifà 
vista. Êle continha, no estado de energia latente, ou, conio 
se diz também, de energia não cinética, tôdas as energias 
passadas e presentes do universo, sob tôdas as formas em 
que se manifestam hoje, movimento, eletricidade, luz, calor

>7:
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preciso, pois, começar pedindo a Deus, como faz THs- 
■ctiVLTÈàj;á niatéria disseminada è as fôrças que a dirigem.

: Cito por último as palavras do ilustre fundador da Ter-
: vmo<itoâ.rriÍc?a,

“Todo o conjunto do universo não se pode explicar sem  
c a  intervenção de Uma vontade livre, anterior a qualquer fe 
nôm eno, capaz pão só, como tantas vêzes se tem dito, de 
mandar aos elementos — também Q homem o pode fazer 
até certo ponto — senão também capaz de dar d ser a todos 
êstes elementos com tôdas ais suas propriedades: e qualida
des. A realidade de tal intervenção nos aparece clara como 

. uma verdade matemática. 4  sua afirmação pode-se consi
derar como a última palavra da ciência, moderna, pára qual
quer espírito i reto i e 'independente” . (La pie future et la 
stíience), Assim falú u verdadeira ciência moderna!

* mesmos materialistas, em momentos de maior lu
cidez mental, reconhecpn a necessidade de um Ente Sobre
natural; mas, temendo í m uitas vêzes Com a vontade as con- 
seqüências da existência dêste ente soberano» que premia a 
virtude e castiga o vício, preferem, para iludir a consciência, 
renunciar à razão e às consequências lógicas que a Iriteligênr 
cia lhes impõe. Du Bois-Reymçni), por. exemplo, no seu cé
lebre discurso pronunciado em 1881 na Academia de Berlim, 
confessa abertamente: “A necessidade de causalidade exige 
ou a eternidade do movimento, e então um homem de juízo 
são não pode mais compreender coiáa alguma, òu um im
pulso sobrenatural, e então sè deve admitir ôm ilagré — difi
culdade que faz desesperar o positivismo”. Nós, porém, não 
desesperamos, pois não sabemos recuar diante de uma con- 
seqüência lógica inelutável. Pouco antes já Vacherot tinha 
escrito: A filosofia mecanista se exaüre em hipóteses enge
nhosas (!) más o mistério da vida universal não fica por 
isso menos impenetrável. Aqui aparece manifesta a impo
tência das ciências físicas e naturais, e se faz sen tir im pe
riosa a  necessidade de buscar alhures a chave do enigm a



levue des deux Mondes, 15 .dez/
ig. 190.) ■.'■'■

Mas basta de citações, e passemos a out|á brdeinr de 
tos. •■, :'r  >í■&.

9.°) “Á geração espontânea é impossíveis màs^ffâàté- 
i tem uma fôrça Vital do mesmo modo, 
rça atrativa. Eàn:condições favoráveis; esta prodüz|;d::inQ- 
mento, aquela a vida (é neste sentido qüe direi <iüè ; eiá;:
tava em estado latente”.

Que contradição! Confessa que a geraç^ espòhtàjíeá 
impossível e depois diz que a fôrça vital é uma proprié- 
idé da mâtéria que em condições favoráveis se pode ma- 
festar. Mas- que outra coisa é esta pròpriedadé ,da ma- 
ria de passar de não viva a viva senão a possibilidade da 
ração espontânea? E temos a geração espontânea possível 
impossível ao mesmo tempo?

Mas é possível que a vida estivesse em estado latente 
i matéria e\ que,-sem a intervenção de üm ser extrapiun- 
no, um belo dia sé pudesse manifestar? Não, absolutapieni- 
nâo. A vida exige um princípio superior às fôrças físico^ 

tímicas da matéria e, enquanto o menos não poderá; dar 
mais, porque némo dat qúod non habet, a vida não po
rá  surgir da matéria sem uma intervenção superior. Não 
sôbre as experiências de Pasteub que nos fundamos para 
jeitar a geração espontânea, rejeitamô-la porque é em si
•surda e repugnante; os estudos do grande sábio francês
sram tão-somente confirmar experimentalmente. a impos- 
úlidade daquilo que a razão já declarara absurdo.

Tudo isto provei e desenvolvi mais largamente na outra 
rta e o teu colega passou por cima dé olhos fechados para 
petir a mesma coisa de antes.

Os fenômenos biológicos e físico-químicos são irredu- 
ireis; entre o vivente e o não vivente corre uma diferença 
sencial, um abismo que jamais poderá ser transposto, 
ista lançar um olhar à origem, constituição, conservação,
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l&fáção e  operações dos dois grandes reinos, orgânico e inor- 
gâhicq, para ver a diferença essencial que os separa.

^Q uanto à origem, õs viventes nascem por geração de 
outros viventes, os anorgânicos do concurso acidental de 
qualdüer causa que possa determinar uina combinação quí
mica. -VV , ( ; V̂

;■ . Qwanto à constituição, uns são de éstrutiura orgânica e 
heterogênea, os outròs de estrutura homogênea e inor
gânica. y.- i- ■

Quanto à conservação, uns aumentam por nutrição, as
similação ou intussuscepção, outros por mera justaposição 
de. partes. ’■ ;

Quanto à duração, uns nascem, vivem e morrem, tendo 
a existência encerrada em um certo limite de anos, os ou
tros têm uma duração; ilimitada.

v Quanto às operações, finaimente, uns operam imanen- 
temçnte, isto movem á  si mesmo, outros têm só ações 
transitivas, isto é, Cujo têrmo é outro distinto.

, ; Em uma palavra, á vida: é caracterizada pela tendência 
ao movimento, pela. imanência ou propriedade de mover a 
si mesma, enquanto a característica do reino inorgânico é a 
inércia dã matéria e a tendência de suas forças no equi
líbrio. - /V;'; , O; ^

Ora tal oposição entre òs dois reinós demonstra-nos a 
existência de um princípio vital superior às fôrças físicas e 
químicas da matéria bruta. Do oütro lado sabemos que as 
iôrças dá natureza operam necessariamente é em tôda a
parte do inesmp modo — as eircunstânCiás ou condições ex
ternas poderão mudar, favorecer mais ou menos o seu de
senvolvimento, nunca porém mudar-lhes ou inverter-lhés o 
curso, a lei, e o modo de operar que lhes é próprio. É sôbre 
êste fato indiscutível que Se baseia a indução física, é sôbre 
a constância de tais leis que fundamos todos os nossos juízos 
sôbre o mundo corpóreo; é ainda com esta constância das 
leis naturais que alguns adversários pretendem demonstrar



impossibilidade do milagre,. Vista, pois, como yrni^ g.ópò' 
jão radical das leis que regem os dois reinos> biológico e fi- 
;o, concluímos que é impossível, é absurdo supor que ,uma 
assa de matéria inorgânica, em qualquer condição quefjsè 
he, de não viva possa tomar-se viva. (Cf. Balleiutû  
g. 2ii.) v . •

“Só o pouco conhecimento das fôrças' inorgânicas”, ésS ;: 
sve Lxebig, “é a razão pela qual muitos negam a existência" 
uma fôrçá ativa e particular que manifesta os seus efeitos- . 

>s sêres inorgânicos: daí p atribuírem1 às fôrças inorgânicas 
Utos que são contrários à sua natureza  ̂ porque, còntrádi* 
m às leis que as regem”. •• .: ;

E ao eélebçe Liebig fazem eco todos os grandes sábios; 
içainos o Próf. Bèlfíno, uma das glórias mais puras dâ-bo- 
nica italiana': “Às peças mòlécúiares, às fôrças físicas de 
■laridade, atração, repulsão, osmose e outras (com ás quais 
pretendem', explicar os fenômenos do reino vegetal) não 

o mais que brilhantes jógos dc fantasia, pará Óuropélár * 
nossa ignorância”. Àtinyurio scientificòi 1888>
g. 211). Nos vastos laboratórios da "natureza, como nos da 
te, poderão obter-se çompostds orgânicos dé fórmulas com- 
içadas, alburninóides; hidratos de carbônio, alçalóides, etc., 
as tudo isso não é vida, é a matéria' qüe sé dèixá; sèr 
cmàdá pelo princípio vital — é um cadáver . E note-se qüe 
iste ponto a árté tem obtido mais do, que a simples nàtu- 
za. Hoje em dia nos laboratórios químicos obtêm-se pro- 
itos orgânicos que não se achato ng natureza,, fora dos vi
ntes. A propósito dêstes produtos, já te falei noutra carta. 

Por isso conclui justamente o Prof. Gaffuri: “Os que 
iservam, estudam e raciocinam, sem idéiás preconcebidas 
tão intimamente convencidos que é absolutamente impos- 
vel obter da matéria inorgânica e só com as energias físiço-
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* Passe o neologismo justificado pela derivação lídima de 
ropel.
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químicas üm vivente simplicíssirnô” . (Scuola càitolica, Giug- 
np, 1907, <apuá B allerdíi> pág. 212.)

A carta já vai bastante carregada de citações, irias agora 
mesmo acabo de encontrar um texto de Lord K elvin , que cai 
neste lugar tao a talho que parece feito de encomenda. É 
üm pouco longo, mas omiti-lo seria dèfraudar-te de um 
grande prazer intelectual. Assistindo não há muito o ilustre 
professor inglês a uma conferência do professor lord, que 
tinha ouvido não poder a ciência afirmar nem negar a cria
ção da vida, tomou a palavra e disse: “Estou perfeitamente 
de acõrdo com o expositor, quanto aos pontos fundamen
tais de süa conferência mas não posso admitir, que, à pro
pósito dás origens dá vida, a ciência não afirme nem ne
gue a Potência Criadora* A ciência afirma de modo positivo 
a Potência Criadora. Há 40 anos, passeàndo èu um dia 
cbm Liebig , numa campina, perguntei-lhe se êle julgava pos
sível que ás ervas efipres ;i que nos' circundavam cresçesseiri 
sòménte em virtude das forças químicas. Não, respondeu-me 
êle, do mesmo modo que não posso crer que um livro de bo  ̂
tânica que as descreve seja o produto exclusivo daquelas 
fôrças... ” Depois, continuou ainda Lobd K elvin , admiro em 
tôda a conferência do Prof. Henstow  o pensamerito são e 
livre que a inspira. Não temais de ser livres pensadores *.

Se pensais fortemente, a ciência vos obrigará a crer em 
Deus e esta crença é o fundamento de tôdas as religiões. 
Vereis que a ciência nãò é o antagonismo da religião, mas o 
seu apoio. (Cf. Revista Internazionále, Nov., 1903, págs. 444 
e segs., apuã B allerini;. pág. 218.)

Quando, pois, o teu colega compara a fôrça vital com a 
atrativa, toma gato por lebre: não há paridade entre os dois 
exemplos: a fôrça atrativa não é superior à matéria, mas é 
uma sua propriedade universal, que a acompanha sempre, 
quer no estado orgânico, quer no inorgânico, a fôrça vital

* No sentido verdadeiro da frase, não no sentido com que a  
deturpam os incrédulos.



ou melhoí o princípio vital (porque não é pròpríatoèjtite uiria 
fôrça mas um princípio substancial) é mais elevado, é supe
rior à matéria bruta e dela nao pode derivar; como o mais 
não pode sair do menos. Doutra vez êle alegou-me o éxemplo 
da dilatação dos corpos; mostrei-lhe a disparidade;; deàta 
traz-me a atração sem dar fé que caía no mesmo.! equí^òco,., • 
ao qual cabia a mesma resposta, que é que lhe catíe^tôdas 
as vêzes que êle me aduzir o exemplo de uma», fôrça;;5fi%:á v 
qualquer. 'fvi—.

10.9) Vimos já que a geração espontânea deve ser- rejei
tada: como impossível, em qualquer tempo, sob1 qúâi$G|uép 
condições, porque é em si absurda, Esta dedução raqiònal; 
foi admiràvelmente confirmada pelas experiências de Rbèdí 
(1668), Van Beneden (1853), Balbíani (1862) e ültimamenté 
por Pasteur. - '■

Na minha carta citei também êstes resultados eXpcri- 
mèntais, e tép colega, para furtar o corpo às suas eopseqüéíi-/= 
cias, criticou as experiências de P asteur . Critiquémos-lhé 
agora á crítica. '■ V

“Quanto às experiências de P asteur, êles só mostrárám 
que a fôrça vital não se manifesta numas tantas condições 
muito particulares e não podemos açordar que os tubôs e 
retortas de P asteur tivessem reproduzido exataménté o gran
de laboratório da natureza e há diferença entre experiências 
de alguns meses e fatos cuja consumação exige milhares 
de anos” . v"

Sim, existirá diferença, se quiser, mas será uma diferen
ça acidental de mais ou de menos. Ás fôrças da natureza são 
essencialmente as mesmas porque são propriedade da maté
ria, e as propriedades são inseparáveis da substância, acom
panham-na sempre e em qualquer estado. A única variação 
possível é uma variação acidental de maior ou menor inten- 
.sidade. Terá havido no laboratório da natureza temperaturas 
mais elevadas, pressões, mais fortes, diferença de potências 
maiores e conseguintemente correntes mais intensas do qüe
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ú o ã ^ ü i í ^ ^ r ^ i ^ s  de Pasteur; más tudo isso não poderá 
jamais expliÇàr o aparecimento da vida, qüe importa üm 
jtj^çípiô esserícialmente superior a todas essas fórçàs, quais
quer que sejam as suas intensidades. Numa corrente mais 
forte, um calorico mais elevado poderá determinar uma com
binação química qüe çom fôrças menos, intensas-se não pode- 
ria  c í^ sè^ ir, iüas já vimos ;qüe os' fenômenos vitais, sao irre
dutíveis aoslienômenospüraméntè químicos.

Portanto, a geração espontânea, ou a origem da vida, em 
virtude somente das fôrmas âà natürezà,: em quãlqüer çrau 
oü intènsidáde, repugna do mesmo modo e é dò mesmo modo 
absurdo Mais Ê acaso verdade que estas variações de in
tensidade das fôrças dà natureza favoreceram o aparecimento 

zdà vida, a formação do vivente mais rudimentar? De modo 
algum, Aconteceria precisan^ènte õ contrário. Esquecem-se 
os iüàtertalistàs que sob Opr essões ̂ ^  não resistirá a
■ estrutura mole, dos pla&tídulos, que, sòb frios ou calores in- 
tensíssimos, nenhum vivenWcpoderia conservar-se em .vida. 
De tôdas ás partes surgem dificuldades a demonstrar: o 
absurdo da ficção, /:< v ' -:-

: Às vêzes me fazem rir os bons dos materialistas quando 
nos seus livros contra; os católicos" gritam e declamam em 
todos os tons qüe a ciência deve ser positiva, qüe _ se devem 
obsei^ar os fatos e estar de acordo com ó que êles- dizem; no' 
entántò êles, quando se vêem acossados de tôdas as partes, 
começam a arquitetar conjectüras, a énxertar hipóteses fal
sas êni hipóteses absurdas, 'fantasiando, sonhando^ delirando. 
Querem decidida e obstinadamente excluir a Deus — para 
isso precisam da matéria eterna? Será óbvio. A matéria é 
eterna. E á prova? Do contrário, responde Haeckel, devemos 
admitir o milagre, a intervenção do sobrenatural, a existên
cia de Deus. Santo Deus! Mas, se é isto mesmo que deveis 

. excluir antes de tudo! Para afirmar que a matéria e o movi-, 
mento são eternos, deveis excluir e mostrar absurda a exis
tência de Deus. E isto não fazeis. A matéria é éternà porque



teus nãó existe, Deus nãó existe porque a matéria é eterna. 
Jue círculo vicioso?

Precisam da geração espontânea? Pois bem, admita-se â 
;eraçao. Mas é absurda? Não importa, precisamos dela para 
xcluir a Deus. Mas os fatos demohstram-na impossívèi. Não 
mporta, recorrem ao grande laboratório da natureza, num 
«assado remotíssimo que escapa à história, à experiência, 
•bservaçãò, a tudo è põem-se a descrever, como fêz H aeckel; 
. formação da monera primitiva', como se fôssem testemu- 
ihás oculares e lá estivessem com papel, pena e microscópio 
i tomar nota de tudo para depois vir descrever ao mundo 
gnordnte a origem da vida,

Por que tanto mêdo de encontrar-se com Deus? Por que 
.montoar absurdos, renunciar à razão, falsear todos os prin- 
ípios do pensamento por eihperrar-se numa idéia preconce- 
tida e afagada com paixão?

Não seria mais franco, mais leal confessar a peito aberto 
om W allacè, um dos mais ardentes discípulos de D ar w in , 
i necessidade inelutável da intervenção de Deus na origem 
i desenvolvimento' da vida? “Há ao méhos três períodos,” 
screve êle, “no desenvolvimento do mundo orgânico, em que 
i fôrça reconhecer a intervenção de uma causa ou Potência 
ora da evolução. O primeiro período é a passagem do reino 
norgânico ao orgânico, quando pela primeira vez apareceu 
i primeira célula, ou o primeiro protoplasma. O segundo é 
i introdução da sensação. O terceiro é a- existência, no ho- 
nem, daquelas dentre as suas mais nobres e caractéristicas 
àculdades, que o ,distinguern e elevam acima dos brutos” . 
'Alfredo Wallace, II posto delVuomo nelVuniverso, cap. XV, 
ipud B allerini, págs. 225-6.)

Concluímos, pois, afirmando' com o senso comum, com 
i razão, com a lógica e com a ciência, que a vida teve uma 
irigem ntf nosso globo e que, não podendo derivar da matéria 
>or geração espontânea por ser esta intrinsecamente absur- 
la, e experimentalmente demonstrada falsa, devemos reeor-
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rer a uma Causa fora do Universo, a qual tivesse em si a 
plenitude da vida e a pudesse comunicar, em todos os seus 
graus (vegetativa, sensitiva e intelectiva), à matéria orga
nizada, isto é, convenientemente disposta, às operações vitais 
de uma ordem superior à simples atividade mecânica ou às 
afinidades químicas da matéria bruta. Esta Causa nés cha
mamos Dieus. LOgo, é tão certo que Deus existe, como é certo 
que existem sêres vivos, vegetais, brutos e hoiúéns. ’

ll.P) “Ainda mais; a- ciência é essencialmente mutável 
e fatos que parecem os mais sòlidamente estabelecidos muitas 
vêzes se esboroam” . Outro engano. A ciência não é essencial
mente mutável, mas só acidentalmente, per accidens, en
quanto não é ainda verdadeira ciência, mas tentativa, esfôrço 
para alcançá-la. De fato, a ciência, que não é senão o conhe
cimento dos fatòs pelas su a s causas, tem por alvo e escopo a 
verdade. E que é a verdade? A conformidade do pensamento 
com a realidade, á eqüação entre a idéia é o seu objeto. Ora, 
a essência dos objetos é imutável e, através da indefinida 
variabilidade individual, permanece sempre especlficainénte 
a mesma. O homem foi animal racionai em Adão e o será 
no ultimo dos seus filhos. O triângulo terá três ângulos in 
aeternum. y, v . '

Quando, portanto, o meu pensamento chega a confof- 
mar-se com a essência das coisas, ou com uma de suas quali
dades, ou propriedades, isto é, quando eu tiver alcançado a 
verdade, esta verdade será eterna, e só então é que eu possuo 
a ciência. Nem se diga que isto é pôr péias ao progresso 
científico, não. O projgresso consiste não em desdizer o que 
foi dito com acêrto pelos nossos antepassados, mas em au
mentar o cabedal das verdades científicas por êles conheci
das. Não sabemos, por exemplo, todos os teoremas possíveis 
de enumerar acêrca do tetraedro; mas isto não tolhe que se
jam eternamente verdadeiros os que conhecemos. /Assim é e 
será verdadeiro por tôda a eternidade que a um tetraedro 
se pode circunscrever uma esfera; virá mais tarde um geô-
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metra e deduz a medida do raio em função dos èleinentos do 
tetraedro. Eis um progresso: aumentou o tesouro, das verda
des sem destruir as já estabelecidas antecedentérirènte, : 

Foi sempre e será etemamente verdade que d h as '4 w ^  
tidades iguais a uma terceira são iguais entre si, que 
é maior que sua parte, que os ângulos dum triâúguid ftlto 
podem passar de dois retos etc. etc.

Nas ciências físicas, porém, é de observar que o nümeíO 
de verdades é mais diminuto. Os infinitos segredos que escon
de a natureza, a imperfeição dos nossos instrumentos, a iii&- 
; xatidão das nossas medidas, tudo concorre a tornar; menos 
certas as ciências experimentais: física, química, fisiologpa 
etc. Foi esta instabilidade das ciências empíricas que induziu
em êrro o teu coiega e o levõu a assentir àquela proposição 
de todo em todo falsa: “A ciência é essenciàlmente mutável*’.
Releva ainda notar que muitas vêzes: nestas ciências não São 
os fatos quê mudam, são a interpretação dos fatos, as hipó
teses forjadas por um ou outro sábio para coordenar certos 
fenômenos, tentar reduzi-los a uma unidade ideal que facilite 
a síntese. Assim, quanto à interpretação dos f ènômènos lu
minosos, a teoria das ondulações de F resnel sucedeu à  da
emissão, formulada por N ewton e, em nossos dias, Maxwell 
ameáçá desbancar a ambos, Mas estas hipóteses, repito, não 
são ciência, são um tentâmen de interpretação dos fatos, são 
um modêlo para classificar e ordenar os fenômenos.

Quanto aos dois exemplos citados pelo teu colega, pelo 
dito antes, já vês que não provam a sua proposição. A lei 
de N ew ton  baseada sôbre um conceito de massa obtido por 
indução, dizem agora os sábios, hão é exata. Por que? Porque 
a ciência é essencialmente mutável? Não. Mas porque é uma 
lei experimental, a qual, fundada sôbre um certo número de 
experiências, limitadaç a uma ordem de fenômenos, em umas 
dadás condições, foi precipitadamente generalizada e esten
dida, a todos os fenômenos e em tôdas as condições. Não 
admira, pois, que em fenômenos onde o movimento atinge
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grandíssimas velocidades^ e onde çonVém levar em conta a 
qúantidade de movimento elèctro-magnético, a fórmula new- 
toniana devesse sofrer algumas modificaçõesTais fenôme
nos (electro-magnéticos) desconhecidos dos antigos devia 
necessàriamente alterar uma fórmula estabelecida indutiva- 
fnente sôbre experiências vulgares. Contudo, apesar dessas 
modificações, a lei de N ewton  não passa a ser falsa, esta 
permanece verdadeira dentro de certos limites (enquanto a 
velocidade não é demasiadamente grande), sempre, porém, 
fica uma lei, senão exatíssima como se cuidou, ao menos 
aproximativa como tantas outras leis físicas, v. p.> a de B oyle 
e Mariotte.

Tais exemplos, portanto, provam sòmente que as ciências 
físicas não chegaram ainda à virilidade, mas estão em via de 
formação, que resta ainda müito segrêdo a perscrutar na na
tureza, que devemos ser caütos eití generalizar uma lei, veri
ficada sòmente em certos: limites e nada mais.

Mas inferir daí que a ciência em geral é essencialmente 
mutável é um salto mortal que a lógica não permite. Os 
exemplos mostram que as ciências físicas, sem possuírem 
ainda um tesoiro considerável de verdades que não serão ja
mais desmentidas, são mais que as outras acidentalmente 
mutáveis. É ò que eu dizia a princípio.

12.°) Resta-nos analisar a conclusão do teu colega, 
antes, porém, em breve anacefaleose recapituiaremos quanto 
levámos dito até aqui. Vimos que nenhuma das dificuldades 
movidas por teu colega é séria, nenhuma resiste ao exame de 
uma crítica imparcial. Os argumentos, pois, com' que na 
outra carta te provava a existência, ficam inconcussos e com 
as objeções ganharam mais em valor e firmeza. Nesta carta 
encontrarás a confirmação dessas provas, que por agora, re
duziremos a três:

1) A matéria, que, sob uma maravilhosa variedade, 
constitui o Universo, é contingente, isto é, poderia não existir



(prçscindamos da sua existência eterna ou temporânea: em 
imbgs os casos o argumento conclui com uma certeza iiiilu- 
iível). Ora, um ser contingente exige, como rajzão suficiente 
ie sua existência, um Ente Necessário, e imutável. Logo, do 
Jniverso Contingente devemos concluir a existência de Deus,
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sob o conceito de Ente Necessário, Absoluto e imutável . (Ver 
is. I e 3-4.) Sendo o ato criador eterno da parte de Deus, a
:riação nada prova contra a divina Imutabilidade. (Ver n.° 5.)
 ̂ 2) Existe o movimento. Ora, um ente que se move é

sempre movido por outro, isto é, não tem em si a  razão sufi- 
ãente de seu movimento. Logo, para dar uma razão sufi- 
dente de ser ao movimento que presenciamos no Universo 
lesde as órbitas das grandes massas planetárias até as vibra- 
jões atômicas e moleculares, devemos assurgir á um Primeiro 
Motor Móvel, que move sem sér movido. Logo, o movimento 
lo Universo demonstra-nos a-existência de Deus sob o con- 
leito de Primeiro Motor Imóvel, Primus Motor Immobüis.
(Ver n.° 7.)

De novo, êste argumento conserva igualmente o seu valor 
jrobativo, qüer o movimento seja eterno, quer não. Vemos, 
porém, que a razão e a ciência nos levam a afirmar a origem 
;emporânea do movimento e daí podemos concluir que tam- 
3ém a matéria começou a existir no tempo, ainda que, na só 
íxistência da matéria criada ab aeternò não apareça repug
nância ardente, segundo a opinião dé São Tomás.

3) 1 A vida começou no nosso globo. Ora, a derivação da 
rida da matéria inorgânica por geração espontânea é filosòfi- 
jamente absurda e experimentalmente falsa, importando 
lecessàriamente a vida um princípio essencialmente superior 
is fôrças da matéria. Logo, se não queremos admitir um 
;feito sem causa, para explicar a aparição da vida, devémos 
recorrer ao Ato Criador — a Deus (n.° 9). O apelar para o 
jrande laboratório da natureza em dias remotíssimos é uma 
íscapula de quem defende uma causa desesperada, é um so- 
Eisma que só poderá seduzir uma inteligência pueril, não



disciplináda peiòs hábitos , é pelas regras do reto pensar 
(n.o 10) . ; ' "

. Eis, meu caro Leopoldo, três argumentos que demons
tram inelutàvelmente a existência de Deus. Outros muitos 
poderia alegar deduzidos da ordem do Universo, da existência 
das Gausâs Segundas, da existência do homem, da alma espi
ritual, com as duas mais nobres de suas faculdádes, Inteli
gência e Vontade, dá existência da Lei moral, e finaimente 
do consenso constante, uniforme e universal do gênero hu
mano ; Mas explaná-los me levaria longe, escreveria não uma 
carta, mas um tratado, talvez de vários volumes, e agora não 
tenho tempo para isso. Creio, aliás, que os encontrarás bem 
desenvolvidos no Farges. Detive-me mais de espaço nas três 
provas acima, porque a êste campo ;quis o teu colega descer 
e. terçar as armas.

É, pois, sôbre a ciência e a razão que sè baseia a existên
cia de Deus; só a Criação pode explicar sem absurdo e con
tradição a gênese, existência e conservação do U niversoA  
incredulidade não poderá jamais fazer peánha e fundamento 
dá ciência para negar a existência de Dèus; é a ciência que 
nos léva pela estrada real ao trono sobérano dó Ente Supre
mo, Necessário, Absoluto, Causa Prima, Eficiente, de quanto 
éxiste, Exemplar e Fim de todo o Criado .

Tudo que há Deus a confessar me obriga:
E, para crer num braço, autor de tudo,
Que recompensa os bons, que òs maus castiga,
Não só da fé mas da razão ihe ajudo (Bocage) .

13.°) Duas palavras ainda sôbre a conclusão do teu co
lega í

“Os deístas acham a existência do Universo uma coisa 
tão maravilhosa, que acham que êle deve ter sido criado e 
para isso recorrem a outra coisa ainda mais maravilhosa: 
Deus” . Sim, admiramos as maravilhas do Universo (e quem
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as não admira?), e ao mesmo tèmpo vemo-lo corítihgente é 
mutável, sem ter em si mesmo a razão de süá éaastêíicia, e 
como não sabemos admitir efeito sem causa, recorremòsij-para 
nao ser ilógicos, absurdos e irrazoáveis, a uma Causa do pink 
verso, que consejguintemente ê Imutável, Necessária; Abkolu- 
ta, infinita, e admiramos, como infinitámente mais 'ikiâra^ 
lhosa que o Universo, a Inteligência' ihfm ta, que idwuv;'a  
Vontade Onipotente que executou a Idéiá maravilhosa; istii 
é ser lógico. 7- ,

“Êles deslocam ünicamente a  dificuldade, colocando um 
ente hipotético a quem admitem propriedades especiais que 
não quiseram admitir ao l.° Ente (mundo) com a proprie
dade de existir sem ser criado’’.

E não admitimos estas propriedades no mundo, porque 
nos proíbe a. lógica e a razão. Muiido incriado e mutável é 
contradição in terminü. Mundo incriado e contingênte é 
absurdo. Movimento sem motor é efeito sem causa, outra 
sem-razão. è, pOis, somente para não renunciarmos à râzão, 
para sermos lógicos, que recorremos a Deus. O ,qu,al rilòí é 
um “ente hipotético” mas a verdade mais vigorosamente de
monstrada que possa existir. Já ouvimos a S írn chamar a 
existência de Deus “tão clara como uma verdade matemática. 
A sua afirmação pode-se considerar como a última palavra, 
da ciência moderna para qualquer espírito reto e indepen
dente” . (Vide n.° 8). Já ouvimos a Lord Kelvin: “A ciência 
afirma de modo positivo a Potência Criadora” . Para chamar 
hipotético um ente, cuja existência é demonstrada com um 
rigor matemático, é mister ou não saber o que é hipotético 
ou renunciar a tôdas as leis do pensamento, fechar-se ríum 
cepticismo absoluto, reduzindo-nos a não poder afirmar com 
certeza que um triângulo tem três lados.

Admitir, porém* a existência de Deus não é deslocar a 
dificuldade, é resolvê-la; seria deslocar se nós concebéssemos 
a Deus como òs materialistas concebem a sua matéria eter
na . Que conceito têm os materialistas de Deus? Pènsâm-no
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çojno pensam a matéria e depois acham que a dificuldade é 
sqmente deslocada! Pudera nãoI Mas saibam que a idéia de 
Deus é diametralmente oposta à da matéria: file é a Causa 
da matéria e da fôrça è de quanto existe no Universo: é Ato 
Absoluto que inclui a existência na sua Essência, como a 
rotundidade é da essência, do círculo, a njaíéria, ao invés, é 
tôda potencial e passiva, de si não tem nenhuma determina
ção e menos ainda atualidade do existir; é precisamente para
darmos razão da existência da matéria, da fôrça e das suas 
propriedades que somos constrangidos a admitir um Ser Pri
mo, do qual dependem os outros, um Ser que tudo move, sem 
ser movido; que tem tôdas as perfeições, mas sem composição 
de espécie alguma, que eternamente em si e por si existe, sem 
derivar de outrem — Deus é o ser por essência. Ipsum Esse 

Ego sum qui sum” (cf. B a l l e r i n i , pág. 1 8 1 ) . Estude o 
materialista estas diferenças, medite-as, compreenda-as, e 
depois verá que asserir que a existência de Deus é um deslo
camento da dificuldade, por não querer admitir no mundo o 
que se admite em outro ente hipotético, é deslizar num êrro 
do pêso de muitos quintais.

“Parece-me pouco razoável” . Pouco razoável? E nó en
tanto; se o teísmo fôsse êste castelo de cartas, que o materia- 
lismo cuida arrasar com um sôpro, como explicar que êle tem 
sido professado por homens não só racionais mas racionalis- 
tas e raciocinadores? muito mais lógicos e fortes que todos os 
incrédulos e ateus, positivistas e materialistas? Quem o nega 
é sinal que os não conhece a ambos. Pouco razoável o assinar 
aos efèitos uma causa proporcionada? Pouco razoável admitir 
a criação, a única solução da origem do Universo livre de 
contradições e absurdos! O único sistema qüe não contradiz 
aos fatos, mas lhes dá uma explicação racional, o único que 
não sònha hipóteses nem acumula conjecturas, qual a qual 
mais absurda! Pouco razoáveis õu irrazoáveis são os mate
rialistas quando admitem um efeito sem causa; quando afir
mam e não provam, forjam hipóteses e contradizem os fatos;



TRABALHOS FILOSÓFICOS — 169

juando adiantam proposições tão falsas e absurdas como 
estas: a ordem do mundo é fruto do acaso, a matéria é incria- 
3a e eterna, ela produz a vida, a sensação, o pensamento, 
isto é, o não-ente é a origem do ente, o nada do tudo. Tais 
monstruosidades digerem fácil e alegremente os nossos mate? 
rialistas, e refutam desdenhosaihente a verdade certíssima . 
ia criação, só porque assim se devera admitir a existência ’ 
ium Criador e êste Criador é anti-científico só porque nunca 
lies caiu debaixo do objetivo de seus telescópios e microscó
pios. Isso, sim, que é ser irrazoável.

Irrazoável chamei eu ao materialismó, F l o u r e n s  e M a r t i -  , 

stet  averbaram-no de loucura. Aquêle escreve: “Que loucura 
í fazer nascer a vida da morte, a ordem da desordem, a 
nteligência da matéria” . (Apud M a c i n a i , UUltima Causa, 
pág, 31). Êste, falando do naturalismo, assim se exprime: 
“Se eu não, soubesse que não há loucura demasiado grande 
para o orgulho,- quando se trata de fugir de Deus, não chegaria 
jamais a compreender como tais erros tenham podido alo- 
jar-se em cérebro humano” (Solution des granãs problèmes, 
t. I, c. VO.

Tal é; o, materialismó — um acervo de contradições: que 
iestrói a razão, a ciência e a moral. E êste é o sistema que
ios pretendem encampar como razoável e digno de substi
tuir-se ao dogma da Criação!! Já é coragem! Cáspite!

Aí tèm, meu caro Leopoldo, alinhavada às pressas em 
ilguns momentos livres de férias, numa casa de campo sem 
5 valioso auxílio de uma boa biblioteca, a resposta que me 
pediste . Saiu-me mais longa do que eu cuidava, mas paciên
cia, melius est ábundare quem deficére. Prefiro ser mais di
fuso e claro do que breve e obscüro: si brevis esse laboro 
obscurus fio. Se quiseres mostrar estas poucas linhas ao teu 
colega, mostra-as embora; não quisera, porém, que êle se 
ufendesse aindá que levemente. Não é esta a minha inten- 
jão, prefiro mil vêzes que rasgues estas fôlhas a causar o 
mínimo desgôsto a quem quer que seja e muito mais a um co-
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'èu, apesar de rião conhecer, muito estimo.
em conta de’ jovem talentoso, amante do estudo e 

|y-'í|^feibi|isca siriceramente a verdade; por isso, se de algum 
puder concorrer com estas poucas linhas a iluminar-lhe 

:t: •' ¥  inteligência, será para mim um grande prazer, 
sfsííf í Muito naturalista há emperrado nos seus erròs e que fe- 

Cham os Olhos ObStinadámente à verdade; estes hãò a acha- 
..... rão jamais, porque, assim como não há pior cego do que o 

que hão quer ver, assim não há nuvem, nem há véu, que 
mais obscure e cegue a inteligência que uma vontade obs
tinada.

Não é nesta estima que tenho o teu colega; jovem ainda, 
êle é sequioso de verdade e não duvido que a abraçará onde 
quer que a encontre e de; quèm quer que yeháa. tendo talvez 
as frases pomposas de alguns materialistas, êle sè deixou 
talvez arrastar é seduzir pelas aparências e, vendo agora os 
absUrdos e contradições que pululam a cada passo do ma- 
terialismo, fio que êle, por amor da verdape, o abandonará, 
como tantos e tantos outros. Aqui na Europa atualmente 
H aeckel com os seus satélites e Cia, caíram em grapde
descrédito em quase tôdas as Universidades.- Brilharam por 
um momento, mas com o brilho fugaz do êrro  ̂ semelhante 
rio êxito àquele raiar luminoso que traçám no firmamentò 
as estréias cadentes em uma noite de verão. A verdade rea
parece, mais fulgida e mais brilhante do que antes.

Se o teu colega tiver ainda alguma dúvida que dissipar, 
dize-lhe, se lhe apraz, que me escreva diretameute: teria 
nisso imenso prazer; estou pronto às suas disposições, como 
o mais humilde e dedicado dos seus servos. O mesmo digo 
ao Brito, com quem tenho mais intimidade por tê-lo conhe
cido no Colégio .

E por hoje ponto final.
Muito ainda tivera que escrever sôbre os últimos acon

tecimentos, a guerra, a morte de Pio X, o Conclave e a elei-



tão de Bento XV, etc., etc. Mas isto me levaria müjto longe 
íem eu tenho mais tempo pára rabiscar, nem tupachorra 
>ara ler-me. Fica para outra vez. V ; .

Aceita um abraço bem apertado do ! v ; ,
teu irmão que muito te quer, : ;

L e o n e l  F r a n c a . : > ■

Ubano, 9 de setembro de 1914;
?.S. Agradeço a geometria analítica,
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ESTATÍSTICA E MORAL

RELIGIÃO E SUICÍDIO

* Quando F echner julgou haver dado à  íêi de W eber uma 
fórmula matemática, estabelecendo uma proporção entre a 
sensação e o logaritmo do estímulo, houve quèm afagasâe a 
esperança dè ver em. breve tôdas as manifestações da vida 
espiritual relacionadas entre si por funções numéricas e a 
ciência dos fenômenos psíquicos reduzida à  precisão empírico- 
matemática da física. O progresso da psicologia, já é de 
ver, não se fêz no sentido das promessas precipitadas de 
F echner .

i A aplicação dos métodos estatísticos ao conhecimento 
mais exato da vida moral de um povo pode rèpresentar tam
bém uma tentação sedutora. A contagem cuidadosa, que 
tantos serviços tem prestado ao estudo dos mais variados fe
nômenos sociais, não lograria também ôferecer um termô
metro sensível e rigoroso que permitisse avaliar as oscila
ções nos costumes de um grupo? Sim e não. O problema da 
utilização das estatísticas no domínio moral é dos ínais de
licados e exige um senso crítico muito finò e sempre alerta.

Entre os fatos demográficos ou econômicos e os métodos 
estatísticos há uma paridade de natureza que permite uma 
aplicação rigorosa dêstes ao estudo daquele. Nascimentos e 
óbitos podem ser contados com precisão e os números assim 
obtidos permitem acompanhar o movimento de uma po
pulação . *

* Artigo publicado na Revista Brasileira de Estatística, Rio de 
Janeiro, ano IÍI, n.° 11, julho-setembro de 1942.
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O valor moral de um ato hum ancé füpção de dispõsi 
soes interiores, que escapam à medida e à obkerváçãò sen- 
iível... O mesmo ato externo dé passar uma mqéda às mãos 
lo próximo pode ser uma expressão de virtude õu de um 
:rime. Virtude, se o inspira uma caridade generosa; crime, 
ie esconde o desejo dissimulado de um suborno. E queip 
iode sondar as intenções secretas do coração? Devassár os k 
•ecantos misteriosos de úma consciência? Pesar òs mòtivòâ 
[ue influem numa decisão? Moralidade e grandeza qüántP 
ativa são realidádés heterogêneas e incottiensuráveis. Urriâ ■ 
íão pode servir de craveira à outra.

Além desta impossibilidade de submeter ao império do 
íúméro o elemento interior e específico do ato moral, o em- 
jrêgo da estatística para fundamentar um juízo compreen- 
iívo do nível ético de um povo encontra ainda outra dificul- 
lade, pràticamentè invencível. Não é só através dos atos ne- 
jativos ou ipfrações dás leis que se manifesta a fisionomia 
noral de uma nação, é outrossim, e principalmente, através 
lo número e do valor dos atos positivos no exercício das dl- 
erentes virtudes. Ser bom, para o indivíduo comò para â cò- 
etividade, é, antes de tudo, praticar o bem,;,. e dep^||è^itar>
> mal. Ora, com raras exceções, relatiyãs à vida religiosa 
(batismo,' comunhões, etc.) oü à caridade social (obras de 
jeneficência), as estatísticas não registram, e muitas Vêzés 
íão podem registrar as inumeráveis ações boas que dignifi* 
:am a vida. A generosidade de um perdão, a longanimidade 
ia paciência, as vitórias internas para manter a fi.delidàde 
ios compromissos, a compaixão, o confôrto levado a uma 
Uma atribulada, querçi poderá submeter todo êste mundo de 
selezas morais à averiguação das. cifras?

Restam, porém, os atos negativos ou as violações da lei 
noral, que se concretizam em fatos externos e sucetíveis de 
contagem. Aqui, sim, as estatísticas, criteriosamente inter
rogadas, podem prestar ao sociólogo e ao moralista os mais 
relevantes serviços. Pelo levantamento numérico da imora-



tidadé* pôdémòs chegar a um conhecimento menos imperfeito 
da tooralidade de Um grupo social. O material acumulado 

. ém anos e anos de observação é já de unia amplitude con
siderável e fundamenta conclusões do mais alto ihterêsse.

■ Muitas destes observações* como as relativas ao divórcio, 
ao suicídio, à prostituição, aos atos criminosos, etc., visam 

i; direta e imediatamente o conhecimento do estado moral.
r Podem reunir-sè no grupo que G. vobt Mayr chamou estàtís- 

V'-t 'r;v tiçà moral primária. Outras são imèddatámente cpligidas 
com finalidade diversa* cõmo o conhecimento do estado de
mográfico, econômico ou político, mas préstám-se a conclu
sões dé ordem m°rál. Tais são, por exemplo, as relativas à 
diminuição dè nascimentos, à natalidade ilegítima, ao al
coolismo, às doenças venéreas, etc. Constituem o objeto da 
estatística moral secundária: '

Neste campo negativo, onde a sua utilidade é indiscutí
vel e preciosa, as estatísticas, dizíamos há pouèo, devem ser 
interrogadas critetiosamente, sobretudo em comparações in
ternacionais . Üm senso crítico menos apurado pode levar, sob 
aparência de rigor matemático* às mais arbitrárias conclu
sões. Lèmbremos, por exemplo, as estatísticas criminais. São 
diversas, nos códigos penais, as caracterizações dos crimes, 
múltiplas as suas divisões e subdivisões, variável a jurispru
dência, oscilante a energia da rèpressão.. Um aumento de 
crimes acusado nos registros dos tribunais pode, muitas 
vêzes, refletir apenas uma severidade maior da magistratura 
ou vigilância mais ativa dá polícia.

Esforçando-nos por ter presentes estas precauções de 
quem deseja sinceramente o conhecimento objetivo da ver
dade, aplíquemo-nos, por alguns instantes, ao estudo de um 
setor bem delimitado da estatística moral; o estudo da in
fluência religiosa no suicídio.

O suicídio aparece, frequentemente como um fenômeno 
mórbido, no declínio das civilizações. Quando o império ro
mano entrou a dissolver-se, avultou para- logo o número de
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patrícios e filósofos que terminaram a vida cpm a 
voluntária. Imperadores; e generais, pitagóricos, èstóicos e 
epicúreuS não encontravam no cepticisrno oscilante dais, idéias 
oü no hedonismo fácil dos costumes ã energia necessária à 
resistência vitoriosa nas grandes provações da vidâ..; IíEEO :è 
Gipião, Bruto e CÁssio, Sêneça, Zenon e Lucanó forainjÇas 
vítimas piais conhecidas destá fraqueza moral. .

O Evangelho deu à vida humana outro valor ,è:;; áo|cã^ 
ráter têmpera mais rija nas ádversidàdès , A Idade Média^ha 
juventude do Seu. Cristianismo e. no ardor de sua fé,: nãp cõr 
nheceu a epidemia fatal. O suicídio, sè lhe não é de tòdo 
desconhecido, só aponta de, quando em quando e de onde em 
onde, com a raridade dos easos esporádicos.

O Renascimento, com a sua contra-ofensiva pagã, e a Re- 
forrha protestante, Cóni a mutilação do cristianismo e a exa
cerbação çlos conflitos religiosos, desencadearam ide novo 
uma crise de suicídios, que se foi agravando até os hòssos 
dias. V '.í:'-

Em Nueremberg,. uma estatística municipal de 1569 re- 
. gistrOu 14 suicídios em três semanas • Em 1578, o predicarite 
André Celighius julga-sê no devei' de publicàr um livro 
contra o suicídio: “é para nós”  ̂ escreve êle; “motivo de es
panto e de dor averiguar como, em tão pouco tempo, nume
rosos e repetidos suicídios foram perpetrados neste país por 
pobres e ricos, moços e velhos, sãos e enfermos, pertencentes 
à confraria dos desesperados”. Em 1554, o conselheiro 
B a u m g a e r t n e r ,  numa reunião em que sè achavam presentes 
todos os predicantés da cidade, exclamava: “Fatos até aqui 
desconhecidos repetem-se agora com frequência; vimos pes
soas de. muito boa saúde acabarem cóm a vida num acesso 
de desespêro ou de loucura”. Os testemunhos são numerosos
e eloqüentes. 1

■

1. O leitor poderá encontrá-los em J. J anssen, VAllemagne e t  
la Réforme, Paris, 1911, tomo VIII, págs. 482-486; H. Grisar, Luther, 
Freiburg i. Br., 1924, tomo III, págs. 559 e seguintes.
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Pouco a pouco, o mal foi de novo lançando raízes e 
alastrando em países cristãos. Em Berlim, de 1788 à 1796 re
gistraram-se 57 suicídios, e em Londres, no qüinqüênio 
• 1726-1730, cêrca de 264. Nesta cidade publicam-se várias 
obras para travar o progresso alarmante do mal, 2 enquanto 
outros escritores protestantes ou saídos do protestantismo 
— como P uffendorf, Hu m e , R ousseau , F bederico II e 
S chopenhauer -— professam doutrinas que levam explícita 
ou implicitamente ao suicídio.

O século XIX já possui estatísticas aperfeiçoadas que 
permitem medir a imensa extensão das práticas suicidas. Só 
nos países que publicam números oficiais contam-se cêrca 
de 1.500.000 suicídios, dos quais 1.300.000 na Eurdpa. 
K rose avalia em cêrca de dois milhões os infelizes que nesses 
100 ános terminaram viòlentámente a própria vida! 3 En
quanto de 1835 a 1895 a população européia cresceu de 60%, 
o aumento dos suicídios subiu de 400 %!

È o século XX não nos acena com esperanças de me
lhora! Nos seus primeiros cinco lustros só ha Alemanha re
gistraram-se 300.000 casos de suicídios. Neste passo, ainda 
que o ritmo ascensional não continuasse como até agora, no 
século XX só a Alemanha teria mais infelizes, vítimas do 
deséspêro, que tôda à Europa no século XIX. Atualmente, 
em cada triênio a morte voluntária rouba à nação mais vidas 
que a guerra franco-prussiana, na qual'morreram 40.000 sol
dados.

Mas o ritmo dos suicídios não permanece estacionário, 
eléva-se constantemente num crescendo assustador.

2. Em 1700, John  Adams, capelão de Sua Majestade, publica An 
Essay against self-murder, wherin is enãeavored to Prove that it is 
unlawful accórding to Natural Principies. Em 1709, Prince «John, 
Self-murder asserted to be a very heinous Crime; no fim do século, 
em  1790, o Rev. Charles Moore tira à luz um trabalho de mais largo 
fôlego, em dois volumes: A Full Inquiry into the Subject of Suicide.

3. K rose, Der Selbstmord in 19ten lahrhundert, pág. 110.
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eipais países da Europa Ocidental

cias estendem-se até o ano de 1935, em que 
da Etiópia, começaram o§ desequilíbrios internacioiiáisí^^.í 
curáores do catâclisma atual./Devemos êstes números à-;:gô^ ■?$ 
tileza e dedicação do professor Gigrgio Mortara, :

MÉDIA ANUAL DOS SUICÍDIOS

PAÍSES

1919-1920 1921-1925v , ;1926-1930. ' 1 9 3 1 -1 9 3 5  :

Número
absoluto

Poí
milhãode
habitantes

Número
absoluto

Por
milhãode

babitautes

Número
absoluto

Por-
milhão de 
habitantes

Número Por
milhão de 

tiablloules

A le m a n h a . 12 322 198 13.762.: :223, 16 607 ‘ 261. 18«0Í>9! Í -^ !Ô 82 -*■
D in a m a r c a 1 427 132 460 137 587 168 m : ^  Í 8 3 ‘‘
E sp a n h a . . l \0 9 3 52 1 226 •••• • -•56  • 1 2 9 6 , 5 8 •890 -•yx ,37
E rariça . . 6 \184 166 7 747 199 7 799 190 8 478*! , , ^ # 2  ■
H o la n d a  . . 498 73 443 62; ,542 71
h i i la t e r r a . 3 662 84 4  247 9 5 : 5 344 117 • 6;Q7i :'
Ir la n d a . . .— — : 86 29 97 83 m
I tá lia .  . . 2 647 73 3 318 88 3 907 98 3 773 ;  9.0;
N oruega- . 125 48 155 57 178 64 • 188 ■ ,60
Portugal. . —  - ■ ■— ' 429 68 466 , 70 . 8lp.
Suécia . '. 828 142 8 6 8 , 1 4 4 917 150 . 1 0 1 9 i6 4
Suíça . . . „ 835 217 900 f 232 1 012 254 1 0.89 - > 2 6 4 ,

Èor êste quadro se vê que só nos países europeus oci  ̂> 
dentais a média anual de suicídios, que em -1919-lÔ20 erã , 
de 28.621, ascendia em 1931-1935 a 42.374. Uma médiá 
anual destas elevaria, no fim de um século, só para ò Oci
dente da Europa, as vítimas da morte voluntária acimá de 
4 milhões!

' Já não nos achamos, portanto, na presença de çàsos 
avulsos sem repercussão social. Estamos em face dé( ura;fe
nômeno coletivo de imensas proporções, verdadeira mancha

c m

■



ti*SMíí'Sfíèdidò um dós sintomas mais tristes de 'umá çúltuyav “O inal-

i|^^?;^áiisíus: ;'dbj étivaá de sofrimento; atestai' nãd; iriaiór miséria 
'écòndmica,: mias uma alai^ante miséria motkl” 4 :
fj?::; ent̂ e-1 ‘áŝ d̂ilèretitès ̂ âtlâsaçisr
influem na pyòpdrção jdos suiêidioa W  nervo-

®:n*

sos, . crises eéònônaicas; urbanismo, dramas passionais — 
exercei a religião e, em modo particular,* o catolicismo uma

a
Igreja in c u í^  aós s?os filhos úm respeito maior ^

;r | i | | õ ^  será suscetível .dè uma '■;
 ̂ jqíytoc|̂ lí|a?í.- .A: curiosi
dade éiegítim á.è á ^
^nseqüêhciâs impõrlpntes^ fatos com ânimo

•; -'Sereno. -
Um simples relancear de olhos hum quadro da distri

buição internacional dos suicídios revela-nos para logo que 
nòs páísès católicos — Itália, Espanha, Portugal ç irlanda r-4 

; é bem reduzido o húmero de suicídios, enquanto que nos de 
população predominantemehtè protéstante, çomo a Aléma- 

; ihha, a-Dinamarca e a. Suíça, atinge ê̂iç ps: seqts valores  ̂mais 
e levadosN á França, o aumento, ■ iippressiónante acusado 
pelas estatísticas oficiais segue, num paralelismo significa
tivo, o movimento de descristianização crescente de que foi 
vítima, nos últimos tempos, a pátria de São Lu í s . A taxa 
de suicídio, que, em 1827, quando foram publicados os pri
meiros números, era de 54 por milhão de habitantes, eleva-

4. Durkheim, Lé suicide, Paris, Alcan, 1897, pág. 445.
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“*....... ...... . -----k“A- “  -
Va-se em 18Ô1-Í895 a 241: em '

*r .quintuplicava! . ' ." V I  V  •
São indicações gerais que devem; p jec ísárV ^^ i.m ais , 

g,, : rigor. Se relacionarmos o numero de suiciaio^:p^^ a^^y>r. ,, 
j îi-BenttagcanoL̂ dás _várias confissões Religiosas na 

rificamós que' nos diferentes ,'Éstádos . 
àf, avulta na percentagem dos protestantes.'

^rlbintHKbã^dárnns-as cifràs séguinteS
•••• • ■ 5 ■, ■

®“”' " ..........  1 c» •■ . .. -v .= •; • :. •. ''a
por milbao d e . h a b i t ó n t e s : ^ ^ ^ ^ « ^ ^ g

É| Nas PrPVinèias com 40 á • 5.0 % de "protestantes

p  Nas Províncias com 28. a 32% de protestantes :
iS&PÒciá£&k

........ ...................  .. ■ '45:|
Nás cidçtdes que contam de 90 a 100% de catdl^fps|p^V., .. c4:f

Na iiaviera, inesmo resultado.?
Ríf"' :"■ ' V7 ■■' ' '• :• '

|  número triplica e ascende a 324. ;>;> tcõ1. „•'
ifê-

S Nos distritos rurais a diferença, mais sensível, vái 'dP i^3^ . 
P̂ ,-a.' -248.. •'• ■ ■■■ • ■ ' ‘ ' .'

De importância decisiva como prova é a indag^a^jfffisil, v'% .'(7̂

reta da confissão dos suicidas. As estatísticas alemãs ofére-/ '
PI; cem-nos, sob êste aSpecto, informações preciosas que cobreia'' , '

— _______ z « _ _  .  _____ i .  ^ _____ &*•■■■■' ■: ■gi,: uma área geográfica e sè estendem por uma duraçãõf dè v 
||Ç muitas dezenas de anòs e eliminam, assim, tôdas .asi causas 
| |  acidentais de êrro, frequentes nas observações limitadas. • s i
vtevv
| |
K'1

#■
5. Durkheim, ob. cit., págs. 150-151. M

OíP % •&



PROYlHCIAS í  AROS .

s ü lc iu a s  1

Católicos lestantes Judeus
J.Í-

%Út proles- 
ntes m  

\ católico

'■■■■: / 1849-1855 60 160 3i22
■ 1 P r ú s s iá* /  t' - 1180 9 -1 8 7 2  ., . 69 1 8 7 - 96 2,71
r  • í 1891-1900 : -:-1V93-■■■ 247 . : 241;V; 2,61 *

; { a 9 0 1 r l9 0 7  . ..Ç < : ' . 101 252 2,50

^ 1 8 4 4 -1 8 5 6  V . 49 135 106" 2,76
v: ■: ■ \  1870-1879 . . v  7 4 195 115 2,63

B a V iera  . . . .  (1880^1889 . . 95 222 188 2,34
/Í8 9 0 -1 8 9 9  ; . 93 210 2*12-: ^2,26
\l9 Ò 0 -Í9 0 8  . 102 V 221; ; 2,17

/1 8 4 6 -1 8 6 0  « . 80 /  114 "■ 6 6  : 1,43
TTT ^  u 11873^1880 * . 135 177 98 1,31
y fú r te m b e r g  ( i8 8 f c l8 9 0  , . 118 169 138 i;4 3

.. /Í8 Ó 1 -Í9 0 0 112 ,165 2 6 3 ’ 1,38
r . ^ lO Ô lr ià ip ; v : :■ W  : ,  197 . ; 215 '; ‘ 1,67

^1864-1870 . . Í 2 Í 159 95 1,31
. - ‘ : \Í87Í-?Í880 -  ̂ . 155 213 151 1,37
B a d e n  . . ■>''■■■; (188 1 -1 8 9 0  . . 160 237 222 1,48

í i m - i d w  :  , : . 159 250 239 1,57
P 9 0 Í-1 9 ÍQ  v . 168 :■•Ô-- 275 269 1,64

À J sá c là - (1 9 0 5 -1 9 0 9  , . 103
m

250 140 1 2,42
L ò r e n a  > . < í  1910-1911 u  * 107 265 145 1 2,48  

1

Estas averiguações não são peculiares à Alemanha.
:Onde quer que as informações oficiais permitem o confronto, 
são idêntiços os resultados.

Assim, na Hungria, de 1901 a 1908, sôbre um milhão de 
habitantes registraram-se:

158 suicídios de católicos romanos.

260 suicídios de evangélicos (luteranos).
363 suicídios de reformados (calvinistas).



À Suíça ôferece-nòs um quadro mais. 
que discrimina os suicidas pela língua è pélàl^fplfe^ií)» O 
número refere-se a um mühão de habitantes e x rè ^  a 
.média do decênio 1881-1890:'' '

ESPECIFICIÇAO

Grupos de distritos industriais . . . .  v..:.
Alemães . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franceses . . . . . : . . . . . . . . . . . .  .... . . . . . .
Grupos de distritos profissionais mistos 
Alemães . . . . . .■; . . . . . . *. , . . . . . . . . . . . . . . . .
Franceses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grupos de distritos agrícolas . . . . . . , . . .
'Alemães ''. . . • . . . . . » . . . . .  '.,
Franceses .. - . .■ . 1. . ,  •.

\ Total nà Suiçá . . . . . . . . . .

378
: ,’28 f 
228 
429 • 
2ég&
:.2Q9#|
414#
■' 280#

•íÃJfíOW., .

;vfe'í4I5li;;-.r: 
■v;,#81v "

Assiin, qualquer, que seja o campo esco lh i^ |^ |^ ÍÀ ; 
observação, neste ou naquele póvo, nas zonas u rb ah ^ l^ l^ ft 
rais, entre os membros desta ou daquela profissã^-a^áhr 
fluência religiosa afirina-se decididamente e, de modq-q^ns? 
tante, em favor do catdlicismo. H glp#

Nos Estados Unidos, F renay, que empréendèü: récèhte^  
mente um estudo monográficò sôbre a questão, chegou lãs 
mesmas conChisõès. “Í5m relação ao protestahtismô e! àô ‘fa- 
tolicismo, os fesültados obtidos para os Estados Unidõç^ál? 
semelham-se aos da Europa. Aqui, còmo lá, á réljgiãovíÇã-’ 
tólica visivelmente atua sôbre a freqüência do suicídio pára 
diminuí-la; enquanto a religião protestante não produz os 
mesmos resultados favoráveis.” 6 ###■

O fato impõe-se como uma evidência superior a qualquer 
contestação. Todos os que se ocuparam, com especialidade;

6. A. D. Frenay, The suicide problem in the United Stdtes, 
Boston, 1927, pág. 169.
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w r qualquer que ;sejâ à  sua orientação .réligiosa ou 
'ica, reconhecem-no com lealdade. Neste ponto, Durk- 
Tarde e Masaryk, Mohselli e Krose, , OsiáUder e A. 

v̂ PÀetói®R, Mayr e Rost,. Pmozeck e Frenay estão dé acôrdo. ■ 
^ ^ ^ ^ te n á o s ;  apenas um ou outro testemunho mais significativo.

i:í^pots'.de, afirmar qüe “a influência do ÇulfÒ̂ é 1 tão p o-, 
 ̂'--j-—«»-■ j —.5— i i j - — - demais”; conclüi Durkheim:

ponto de 
se matam .

nidito mais que òs católicos”, 7 8 Qeorg von Máyr, õ grãnde 
Ç: ; y-):mestre de l^unich^qúeíUpsideu:!^
.J /'/-y:.- fiás sôbre o suicídio, cònclui com à süa costumada, modera-

: ção: “No conjunto das condições sociais que exercem influên 
cia positiva ou negativa.,sôbre o fenômeno coletivo do sui- 

;"í v:í :çíqiqvao lado-dè ̂  religiosá; exèrçe;
! i ; iiidubitàveimente uma àçãp muito importante” \èine zwei- 

; fèUps sehr bedéutsUvie Stúle éinnimt). >'t ?; y
Jy* ' - ã- Ao lado do fato com tal evidência :atestàdó; e cõtti . tanta "y

1 unanimidade reconhecido,' sprge espontânea ;a curiosidade ou: •..
":'V! ndêsejo natural; dé; ü^âèaitihe os pqf quês i A, religião, e, em 

: párticulár, o catolicismo, exerce, uma influência salutar na 
c/^:’ ;/■ diminuição dos suicídios; é uma fôrça afirmadpra de; vida, é 
| !;r ; í u m a  fonte de consolação eficaz contra o deséspêrp, mau eon- ■
|  í:í selheiro de autódestruiçãó e de morte. A que devè á religião

do Evangelho o segrêdo desta ação tão poderosa quão ben- 
jí r;: : fázeja? As respostas variam, míts. talvez na sua diversidade 
' ,refletem pontos dè vista que se com pletam ' ■. y - ;;;:,vY .

'■ P urkhèim vê a explicação do fato em ser a Igreja ca- • 
tóliea uma “sociedade”, Uma comunidade religiosa “forte
mente integrada”; o protestantismo não apresenta “o mesmo 
grau de consistência”. 9 :

7. P uhkheim , ob. cit., págs: 152, 155-156.
8 . Georg von Mayr, Statistik und GeseUsehaftlehre, I I I  Bd, 

v Moralstatistik, Tuebingen, 1917, pág. 350.
9. Durkheim , ob. cit., págs. 156-173.
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Sè com
tência de tuna sociedade orgânica e :
Igreja visível, é a condição : normal de conservaçao^J^íesa
dás Verdades cristãs e da sua eficiência niqrali^^^
pleno acôrdo.■ O livre exame pulveriza o : ctístiâ^ S^^& dl^:
dispersa pèlpsquatro*vedtb®/ ã';p o ^ a d m p ã $ p ^
se qüer atribuir o resultado"benfazejo da inflüêriéi^êpf|I|a;'
ào simples fato de süã;:-prgianizáção  ̂'-social, ^pérrtíl||||ép^ |
discordar è ver, nesfe opinião': do autor ̂  do
mais uma consequência füriestá dô espírito dé sistêma|^^^~
. atitude em face da morte prendesse, antes ^ . t U d ^ Ê | i |n | | :
concepção da. vida. ^ -V •:'

Mais ãcertados andârâiri bs que viram nà açãd-;dbs. sa -■ 
cramentos uma explicação da influência benfazeja dqicatq-'

terano bü outro açatólicò,: dècidb-se um católico ad';süicíf 
: dio .;*;; Afazãò';dêsteifiàt^:: ã'^meú':-vér,- è 
sidera à cènfissãp e a extrema ̂ u^ãqiçbmo^vsapraçè^^^^^iíi 
àb lado db Viáticó, iàe assègúrám a esperança de um ríânjrp; 
feliz. Sair dêste mundo depois de receber os santos rsacrâ? 
mentos é o último e mais alto desejo de um crertte católico; 
Óra, o suicídio priva-o dêstes meips que o leyaín ã fçliçiiJadé'; 
eterna. Só um católico Sem fé ou sem juízo poderia,' sem 
sacramentos, afrontar uma eternidade na qual não çrô, ou 
na qüal, por perturbação; mental, aé achá impossibílitad,ó dê 

ipensar.” 10 11 y--v;:-'

10. A contraprova temo-la na aplicação feita pelo próprio Durk- 
heim  ao caso dos judeus. Pela mesma razão acima julgava êle ex
plicar o número relativamente baixo do suicídio entre os judeus nos 
meados do século XIX. As estatísticas, porém, mostraram que, a 
começar dessa data, o número de israelitas que se suicidam ávultpu: 
de maneira alarmante, a ponto de 6Ubrepujar, em alguns lugares, 
o de outras confissões religiosas, inclusive protestantes. Ver o quadro 
à pág. 180.

11. Osxander, Ueber den Selbstmorá, 1813, pág. 282.
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^||J|^)DSérvâção exata mas muito restritiva. (ia-ação benéfica 
^ ^ ^ 1 ^ 'S ^ ê r à m e n ^ ’. Dir-se-ia que a sua influência se limita ao 

em que um desventurado balanceia, os prós e os 
''lontras da deliberação fatal. Mais, muito mais aniplò é o 

influxo salutar. A prática da confissão não, espera o mo- 
|hento da crise para intervir como antídoto eficaz; na imensa 

^maioria- dos casos previne a própria erise..•• Sua intervenção 
'■ hão é só a de uma terapêutica eficiente mqs> sóbretudo, de 

y i J ? uina profilaxia sálutár. Todos sabemos as devastações pro- 
pf: i fundas que o pecado causa nas almas, O pesar de um grande 

mal feito, o remorso com o travo de seu amargor insupor
tável, torturam indizlvelmente as consciências dilaceradas 
pela culpa. Deixadas avsi mesmas, o conflito interior agra- 
ya,-se> o ‘‘mal secreto” alastra o seu contágio, a vida como
que perde as razões de ser vivida e à auto-destruição àparecè 
nós bóriizontes .enegrecidos da existência como o têrmo de
sejado de um desespêro séiyi remédio. ‘‘Na maioria dós casos”, 
observa Masaryk , “o suicídio é o desfecho violento de uma 
longa vida de erros e desordens morais.” 12 A confissão in
terrompe o mais das vêzes a evolução dêste processo de desa- 

\ gregação interior. Sua práticâ sincera e constante, mobili
zando continuamente as fôrças de reação moral contra a
ofensiva das tentações, tende a impedir que o pecado se ins 
tále na àlma como um mal crônico

Ante as ruínas amontoadas pelas grandes quedas, seu 
efeito é todo construtivo. Despertando o arrependimento e 
com êle> a certeza do perdão divino, reconduz a paz às cons
ciências e alifnenta o amor da vida para reparar o mal feito . 
Os próprios sofrimentos inevitáveis — vestígios indeléveis de 
tantos pecados — entram nas possibilidades de reconstru
ção de uma nova existência, na qual são aceitos como ins
trumentos de expiáção purificadora. A confissão, no mais 
amplo sentido da palavra, é uma regeneração: faz-nos nascer

12. M asaryk, Dgr Selbstmorã ais sociale Massenersçheinung, 
Wien, 1881, pág. 75.
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a iima .vida melbor, rirèç̂ xsstitî i.-'-íâ ', 
pelos conflitos do remorso e 'põiarizá.'. Icíõ-‘-

: bem para a realização de um ideai, ainda e apei|í ^  
digno de sèr vivido. Não é, pois, de m arávpt^^ ;;
distinção de credos, os especialistas em estatístie||^'p|||^be 
se ocuparam com particular atenção do probj|©^^|^sp^; V 
' cídio tenham apontado, na prática da con fissãc||i^ ^ ^ ^  ̂  ( 
causas da superioridade do ç&tolicismo na •':i-:
pido crescimento dos suicídios. Píaczeck, q u á # n íl|^ ^ ^ ^ N if: 
blema mais à luz da psiquiatria, escreve: “Não é

Wmm

■ s m

i&j&g

importância que um homem nas suas 
encontrar sempre aberta a porta dá sua igreja, apxo^iiSa^P: 
do sacerdote e com fé simples* esperar dêle u m ^ aíí^ i3^ |( ^- .

:a sua alma acabrunhada, o que só lhe é asseguradoí^^S^;;  ̂ •; 
fissão/’ 13 Martim Olpe, missionário protestante ;

: reconhece na confissão o antídoto mais eficaz co|0 ^ ^ p |b i " :
; cídio e conclui:: “aqui temos a chave dêste ■ e n ig j^ f

r m i

^ S Mh/í-vvJ,i |9%

mestre de' estatística, G. von Mayr resume a tódpsf^íàa^pp;:> ;í>. : 
escreve: “Já os primeiros especialistas em estatístiça^l^al : v 
que dela se ocuparam nas suas relações com 

. religiosas, — na Alemanha,de modoparticular, 
e P. L. von Hermánn -r ■■ 'assinalaram.a posiçãa':'dá'®^ 
católica e, especialmente, da confissão, como influências cpn- > 
trarias ao suicídio.” 15 .

■ r è m
í - M
• - r -

IjÉ

Podemos ainda ampliar os horizontes. Não é só;íp$bs!^  
seus sacramentos, pelos seus sacerdotes e .pelas: suas instilüii; f
ções que o catolicismo afirma a sua fôrça vitoriosa corttra bs 
poderes da morte . É também, e principalmente, pela sua con
cepção da vida. O suicídio, como a nevrose que tantas vêzes

m■&3f |

13. Placzeck, Selbstmordverãacht unã Selbstmordvertiúetung, 
1915, pág. 217.

14.. Martin Olpe, Selbstmord und Seelsorge, 1913, pág. 83. 1 1  
15. G. von Mayr, ob. cit., pág. 349.
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\ f  ■. ' :. ^ ^ ^ ti,âèsj^íãèiij;- origina-se quase.■ sempre da una., conflito 
: ^ v : d é ; um pf<^ema de vida não 'resolvido. O 
íí:':;:ií;^^|iÉ^m;'qué _ -;j| '■© f tiiõaíi.:
:' ?|oítenaêiite à tentação de põt têrmõ violento á umà’ existência 

. : ;̂ m a  êle já sem nenhuma significação. Quem colocou na 
/iia glória-' no poder òu no ã m ^  hU m án ^  sú- 

:: do" viver, . ám  Ihe^fugindo definitivaroeíitèjy^asv- mãos
• / - ; ̂  '
; •• ̂ m irará na;evasão ò fim de úm sofrimento inconsolável e a '
V t ; q#tétude dd nada. Para o‘ cátóiico outra é; a cdndepção; da ■ ^

Viver é desèmpenirar úma missão diviij^ : '
.sem1':èsmorecimentós patà um a•■’grandeza■ morài que• reprè- 

7;;áéníia; a realização de Uma idéia criadora de Deus. È esta 
; : i missão, podemos se ^  sempre, atrávés de...
p 77;7$óâaà;ás':peri^^|as|idaí§ps||nfis^í:^aq?£-só Çom a posse dos -

adiantar a tarefa dò nosso progresso moral; dainos-lhe tam
bém a úitiniâ demão, cojm a magnanimidade nos dias adVer- 

- >; ^ s ,  com a páciênpia , n ^  se-
> reno ú nas, grandès íempèstades da alma* Âo paufrágio de 

tôdas as espèranças da, terra sobrenada sempre — como sal- 
varvida (é, bem$1 té]mp)7^i^destrutíyel 77 o grande, ideal em 

7- que se cifra o; destino e á felicidade dp lipmf®a, contra todos 
os poderes da mprte. O catolicismo é sempre uma afirmação 

•:';r v triunfal de vida. ■. \.v7 - ly i '.,7
WJ'0': Não nos maravilhe a ampliipdé ■ 'destas conclusões em

.::i quem partiu de um siipples estudo esiatisticp da morte vo
luntária. “Uma tnonografia do suicídio”, pondèrou acerta- 
damente o insuspeito Durkheim, “tem um alcance que ul
trapassa a ordem particular de fatos por ela especialmente 
visados. As questões que levanta são solidárias dos mais 
graves problemas práticos da hora atual. Os progressos 
ahormais do suicídio e o mal-estar geral que fere as socie
dades contemporâneas derivam das mesmas causas. O que 
prova êste número excepcionalmente elevado de mortes vo-

i
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;luntárias é o
- : :»®5

as sociedades civilizadas e o atestado
- V. v''! ■' v
- s u l j i à í

& V 'r'^S S fllj »
................. ....

I 1: Quando êstes. sofrimentos; se exprimem ‘
• que são exaKeràdoa^iÉail^idos X '--" • :);Mff;: teorizador, podef-sé-ia çrer^qur j ^ é x a g é i k ^  .

||i;com menos fidelidade . .Na estatística
fe.se registram por si mesmoS, sem déixar espaço •••'•':
^-péssoal.
M O mais interessante é,qú'e, se. levássemos &X

K;|verifica; um fáto èg: à esfto h e^ cq n ^ ü ên c^
« . tes de dissolução social que, se miai^«stai)gu jüor
|B'-e v às suas responsabilidades; na desagregação
^ n a  crise dos berços ámeaçâdora do futuro dos povos,:









teíSSv.41- ... .

IETA ■'■■mj te
ANCHIETA

f e
Na. primeira fase de formação da, nacio: 

Iffeira o vulto sihgular de Auchiet^ ressaita con^
mü.

$$$qonfuhdível. É personificação de todos os í?<Vy ÍS >»*.... !

P ^ re s  qúe poderiam ter. comprometido 
gSbra grandiosa da construção de uma nova nàçiòhaiídâij}^ 

p;,-... A. preocupação exclusiva, do.,econômico,, a 
Kérueldade, a desorganização 'da família,- á -!
ÍÁ íÍi'-'n n n 4 ~ itw » e\n p A  m A j*\ em  e\ 1 n o í " w n n o w .  A W I  / m v \ 4 " A / v i / A  Í h í " f v l  w i " » > * r f t ^ Í Y O ‘.'-j Sl\ u ^

fe tência  vitoriosa. A atividade contínua dos missionários, 
» b re tu d o  dos primeiros jesuítas, em luta contra êstes fatOrès

de dissolução, salvou os princípios espirituais que constituem
a alma dos povos e o ségrêdo de sua vitalidade.

uj*;: O trabalho dêstes batalhadores foi coletivo, incessantè,
É re  obscuro. Mas, se algum nome ó pode resumir e representar 
l í |  dignamente, é o de Anchieta. Nenhum outro possuiu um
lífr 

($, ■
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|omplèxo de tão raras qualidades; nenhum outro se gravou 
feais profundamente nas tradições populares. Poeta e mú- 
$icò, professor e missionário, gramático e táumaturgo, onde 
quer que o solicitasse o bem de seus irmãos, aí prodigalizava 
êle os frutos de uma atividade multiforme. Os primeiros 
poemas clássicos, que Se. escreveram em terras americanas, 
celebrando na lira do Lácio os feitos épicos dos seus heróis 
òu os mistérios - dá- religião, são da pena de Aííchieta . De 
AUchieta os cantos populares que ecoavam pélas nossas flo
restas, os primeiros ensaios; do nosso teatro j ou ainda as 
gramáticas que tentavam disciplinar a rudeza inculta das 
línguas indígenas . Na fundação das nossas grandes cidades, 
como na abertura das primeiras escolas, no. fragor dás ba
talhas, como na. negociação diplomática dos tratados de paz, 
o humilde jesuíta avulta com a sua figura serena de herói 
e sapto,.encarnação viva da justiça e da liberdade, do amor 
e do sacrifício, do direito, dq patriotismo e da virtude cristã 
ha expansão; magnífica de sua plenitude radiante. As pri

meiras páginas de nossa história — história de uma con
quista, onde se praticou tanta injustiça é se derramou tanto 
sangue, ^  Anchdetà as ilumina com o esplendor de uma luz 
suave, a luz de uma vida que foi tôda de Deus e tôda de seus 
irmãos que construíram o Brasil de hoje.



I l c  :■
■,. :V.• -y- ••••’.!i:fv / r'y:?N!^l

... ’; ■ •• A-v
. - . í .  ' \ * *•' ;-’ ."iK\\'*i *■ 4~.rí•'' **=.■■ ^  *.'';

Q PAPA DAS MISSÕES
: :;>'í:aí‘jf!§g• - ;**VC*, V.iv̂ f̂lKSgS

..-, • • -<v:-
’ ■ Doceie omnés gentes. À pálavra do;<livtó^

pçàgíou para sempre â voe£^ão essènciálmerite;;

m i
n ^ d ^ i i t e i i g « i i ifltsãD ;^vito#osa do-' ôristiãiíisriãcK - iia.̂  - v íd^ é^Iritü^/■ 

“IffrÁ'.- Há, porém, certas épocas emíque a 
Éjimais v iw é  opéroso, 
ll^emvaps milhares, ’
teídeham-Se ós seus■<' • • • . '•

i0ià.- história missionária. do catolicismo. Na segunda métádèâ 
| |v ;do século XIX houve como um novo despertar de energias dé/ 
^expansão  sobrenatural do fermento divino. Dir-se4a, q,pe: 

grandes massas humanas estão amadurecendo párà a ;pl^nl-, 
P;tude da Vida cristã . Quem poderá mudar os desígnios ida 

Providência? ’ ■'
Pio XI sentiu, em tôda a sua grandeza hèróicá, ;desta 

responsabilidade. Às eminências da Cátedra de São Pedro
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não lhe chegavam só as vozes da cristandade, agitada e ator
mentada, a pedir-lhe luz e paz, coragem e confiança, subiam 
também os clamores da genfilidade, em florestas de braços 
estendidos e suplicantes, que significam confusamente um 
anelò de um bem maior e desconhecido, uma aspiração inde- 
finívei a esta vida mais abundante que ò Cristo veio trazer 
às almas de boa vontade.

Poucos meses depois dè elevado à cátedra de São Pedro, 
na festa de Pentecostes de 1922, celebrava-se o 3 ° Centenário 
da fundáçãò da “De Propaganda Fide” . Sob a imensa çúpúla 
de Miquelángelo Pio XI. pronunciou uma destas homilias • 
profundas e sentidas em que nos desvendava as ‘belezas de 
sua grande alma; ‘‘Há ainda,” dizia êle, “massas profundas 
de povos, tão profundas como o continente negro, tão pro
fundas como as ifnensas regiões da Índia e dâ China, que 
esperam a palavrá\dè salvação” . E pouco adiante: “A visão 
esplêndida do apostolado cristão faz-nos àeritir, hòje mais que 
nunca,; que somos, ainda que indignos, o Vigário de Jesus 
Cristo, que deu o seu sangue pelas almas; hoje, mais do que 
nunca, sentimos profundamente o sentimento da paterni
dade universál à qual Deus nos chama” . Êste sentimento tão 
vivo e tão profundo' da sua paternidade universal não o 
abandonou mais um só instante nos 17 anos de seu longo 
Pontificado À grande obra da convergidos infiéis Pio XI 
consagrou-se com o descortino de vistas, a energia de reali
zação e a nobreza de alma, que soube imprimir a tôdas as 
manifestações de sua multiforme e infatigável atividade apos
tólica. SÓ á história pormenorizada do seu Pontificado — um 
dos mais fecundos e gloriosos na vida da Igreja — dará em 
toda a viveza a impressão real dêste trabalho imenso; só a 
distância dos anos, que amadurece em frutos abençoados, as 
que parecem hoje pequeninas sementes, dará a perspectiva 
indispensável para apreciar em suas proporções o alcance de 
suas numerosas iniciativas. Por ora, nas estreitezas.de pou-
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c.çis páginas, só nos é possível alinhar que Já
K falam bem alto a quem os sabe meditar. •.

Pio XI continuou a era brilhante das gràadÇS;^
^ aberta por Leão XIII . Sôbre a educação, a fa m il iá ^  Gestão 
iJ  social, o comunismo, o racismo, sôbre todos , òŝ  probierngs

/1a /lio a rvr»onrlh" Dov\o irliopa iwvnd

i|?missões marcará época a. Rerum Ècclesiae de 28^eí^^iiÊ óí' 
p  de 1926. Desde d interêsse de todos os. fiéis pela diiái^|!^|dq;, 
|É3Èvangelho até à formação do clero indígena, desdè^aíorgint) 
p^zãção. das grandes obras auxiliares até a indépendêii^iar^P^' 
|? . tólica do missionário, superior aos interêsses tempòrais .dos 

nacionalismos em conflito, tôdas as grandes questâ|§^uj5eÍT’ 
f c  tadas pela evahgelização dos tonéis. 
plpoderoSp docuihehto quo, ap ládódá encíclicá

de Bentb XV, constituirá a Magna Carta das Missões®,?;- f ; 
gfír À grandeza do plano traçado séguiram-se> em; riti|i0:vsè* 
f  guro e Constante, as realizações fecundas. Entre ^eÇeses; 

^  prefeituras, vicariatosapostólicos e missões pio XI çriqu|n^is 
^  de 300 novas circunscrições missionárias, isto é, duplicQndhés,: 
|l;;;0 número; eram 298 em 1942. Delegações Apostólicaf.!qtie.

acompanhassem de perto os trabalhos de :• evangel^çãp;’. 
 ̂ criou-as, êle, mais numerosas que nenhum outro Pápa: Áfricà; 

|>do Sul, Congo Belga, Chiná, Indo-China, índia, Macau etc. 
|;f;Para atender às exigências de operários evangélicos, destã 
I ’ imensa seara assim ampliada, tôdas as ordens e congregações 

religiosas, que constituem o corpo de vanguarda nas conquis- 
<r- ias pacificas do reino de Cristo, foram convidadas á inténsi- 
S ; ficar o seu zêlo e dedicação. A resposta foi magnífica, Trá- 

í balham atualmente, entre infiéis, 76 institutos religiosòs de 
|vsacerdotes, 11 de irmãos leigos e 396 de religiosas, aotodo, 
# 5 6 3  famílias, religiosas, São elas que mantêm os efetivos 
^ crescentes dêste glorioso exército de Cristo: 18.028jsácerdo- 
£ tes: 8.755 irmãos leigos, 5Ó.550 irmãs, auxiliadas pòr 74.147
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^átôguistas e 62v087 proíèssóres. Qs sacerdotes etiropeus 
cresceram no ritmo seguinte:

'191? 
> ; 1923

7.500
8.196

1929
1933

9 662 
12.644

húmero de missionários (1933)

Jesuítas . . . . w ...;v .yv ..'....■
;c . :. : ; . y  

Missões estrangeiras de Paris 
CapuchinKòs . . . . . .  ..

:;-:;MssÕes'd^
Padres do 'E(spíi;ito Santo . v.:. 
Oblatos de ihlaria Imaculada
Congregação dd lyíí^^P * • ••>. 
Salesianos . . . . . . . .  . . . .

; Coração Imaculado de Maria

2.861 
2.094 
1.042 

835 
1 804 

790 
767

880 
C 574

..... Na organizáção das novas cristandades, o problema, 
sôbre toídos importante, dp clero indígena, já sublinhado por 
Leão XÍII e principalmente por BentoiXV, entrou com Pio XI 
há  fase; dás realizações definitivas. Assegurar às Igrejas nas
centes a colaboração sacerdotal e religiosa, dos filhos da ter
ra ora continuar urna tradição apostólica, énráizãdãs mais 
profundamente no solo nativo, ministrar-lhès apóstolos fanii- 
liarizados com a língua e os costumes nacionais, protegê-las
contra as exaltações intermitentes de xenofobia indígena e 
ainda abrir a possibilidade de novas conquistas evangélicas, 
deixando aos missionários europeus a liberdade de continuar 
o trabalho de desbravamento enquanto a cultura dos já ba
tizados era confiada áos seus compatriotas. O problema en
contrava na prática preconceitos e resistências'passivas que 
não é difícil entrever. O grande Papa venceu todos os obstá-
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^•destas-:: grandes' cenas- históricas que h b s ^ |i^ ® ^ v ||a f^ S V '’- "Y^Y-Wi
?& -. Aiao mfiVnnrÓTroie ani nnà A ■' DiirtaiÍMW i*/v • •'f  /tdias memoráveis em que. q sucessor de P ^ íá ^ |p ^ J^ ^ p p |^ í;. '.; --;YY^  
|ij.í Agostinho, São Bonifácio, São Çirilo é 
In verter a Cristo os. • anglos. • os / saxões e os 
||i;j>esspa, consagrava, sôbre ò tábudó; do
^os^seis'•■primeiros-:bispós>fc&iikaes^Nb^diá.'::s e ^ i ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
||;méiro bispo japonês e, eflr 19â3y:d:;priméiroi.bi^ól^^@ l^pW ^|SÉi^m 
^í® 31j::$ã o clero indígena administrava 23 . 'térHtÒlÉ^ ^ í^ ^ ^ ^ i i - p M
p !'^dioçese, 8^dipçeses^Ô/vicãriátps;;e :5 ;p re fè i tu ra ^ iá |^ ^ ^ ^ ^ ^ IÉ I I |l |S
||f'Nò total dos sacerdotes; evitmãos-pÂlssionáiiP^
^'mativo^representa hoje óêfçá;de;urn'têrçó^vNòs^84^s^^^^^s||||í|-;í | ^  
J|:/maiores das missões -sob a-'jurisdição da.,Brdpagán|^^S^^^I||^?;||:|3
^tífiÔSJSjtS^fl^^tíâidatok 'indígenas: aò" ‘à a c e rd õ c iò l^ ^ |^ ^ ® ^ ? ^ ^ ^ |'""" ■"■■-- ..... -j^ /nos. seminários • menores 11.244 alunos ;:sé 
^  mente & mesma; vocação divina., No próximo
^|;iiicõ; cpdjo uma das :demòhstrafeões^imiávivas.'^n^p||^^^^-k;'':> l^

Éfí do. de veneranda ántieruidade/ ps:^p^jçiá,j$;
im .rY r Y Y ^ . . ■■

do/ de veneranda antiguidade, 
dades de Tóquio ou de Pequim

!§''-;que'
Ü? complexos. Ao lado das energiás de execução que se-áplicfpp?

io sereno -e:-'p8wStficp_■ <ia!-ciêÃ<5î :̂-qtjtó';-'estuçfe>̂  
p i e orienta toda a 'ação qué se não quer de curto 
| |  todo estéril. Não é só a teologia dogmática e moral que presta« 
§&■ ao missionário serviços. relevantes, A etnologia e a história . 
j&. das religiões, a geografia e a história, a psicologia, a estatís-rii
§;: tica, a lingüística, a fonética trazem outrossim à ob rada  
| |  evangelização dos povos um concurso de inestimável; ^

Com a sua visão ampla e compreensiva dos grandes prò- 
blemas, Pio XI, enquanto impulsionava vigorosamente a çá-
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tte(|mésè" nos longínquos territórios da África ôü da Asia, iin- , \
pririiiá ha velha e sábia Europa um surto magnífico aos estu
dos missiológicos. ■■ ,■ . |

: A exposição missionária vaticana do ano jubiiar de 1925 *
foi o primeiro passo nestes novos caminhos. “Vivemos em j
tempos”, dizia, o Pontífice, ao inaugurá-la, “em que mais do j

; : que nunca é manifesto que todos os heroísmos, todos os sacri- t >
; fícios pedidos pela ação missionária não bastariam se os 1

acompanhar só o empirismo. Parav recolher tódos os frutos 
■ dêstes heroísmos e dêstes sacrifícios é mister que a ciência j

• venha esclarecer aação , indicar as vias mais diretas para .
atingir o alvo e sugerir as iniciativas onais provèitosas” . E f
por um ano, nos jardins do Vaticano, centenas de milhares 
de peregrinos desfilaram, entre maravilhados e entusiastas, j
ante a  riqueza ê vâriedade daquelas coleções pela primeira ;
vez reunidas em tão harmonioso conjunto.

Á exposição era “um livro imenso; cada objeto era uma 
página, uma frase, uma linha dêste livro, e uma gránde^esêola 
rica de ensinamentos” . Como permitir que se fechasse livro 
tão proveitoso? e tão laboriosamente compilado? A Exposição, 
de suâ natureza, efêmera* transformou-se na fundação per
manente do Museu etnológico-missionário. O velho palácio 
de Latirão acolheu nas suas vetustas paredes a nova criação 
de Pio X I. Sete galerias e 26 salas, emolduradas nos quadros 
arquitetônicos e artísticos de Fontana, acolheram os tesouros 
do mais recente e vivo dos museus, cuja direção foi confiada 
a um etnólogo dè reputação'mundial, o P. G. S chm idt , da 
Sociedade do Verbo Divino, professor na. Universidade de 
Viena.

Para utilizar e valorizar êste tesouro de documentos e 
desenvolver os estudos científicos, foram fundadas em Roma 
quase simultâneamente (1933) duas faculdades'de missiolo- 
gia, uma no Colégio da Propaganda, outra na Universidade 
Gregoriana. Em três anos de Curso percorrem-se tôdas as 
disciplinas que podem contribuir a uma visão, científica,
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|  Quanto possível completa, do problema das :ii^ sõép ,P  dou- 
|  tòrado em missiologia, coroa do curso, prepátfa v'd%çòi - dós ' 
I operários evangélicos e fütüros diretores das grándis otóras
& m iocirin á vi a o Qom Hór ano oof nrl/̂ c. *v» , c. o i -A 4-' A :iv. ■

fjfr- .........y%- t
Ç-Uma cátedra de missiologia. Paris, Lòvainá, Nimegapí^üffi';:í f e A • •" • ;• ;v. .*• •. ••

(nma - nropnrem*Q A '\Ã7nv'7Kn rcrrw - o Vinmj :|te r  (uma precursora) 
If; meios de mais?èlevada grahde

V'C*
jÉ; Graças à êste imenso è bem organizado trapaltío*^||^:!: 
| | fral, conseguiu Pio XI, como nenhum outro Papa, popúiãí^r : 
| |  entre os católicos a idéia missionária. Mais do que putróm, ' 
Çsentimos hoje a nossa responsabilidade na propagaçad-d^ilfil 
ptexperimentamos viva e operoSa, esta solidariedade Kító^n^rç; 
fecristã que nos leva a estender as mãos, em gestos' derofàê^ó 
||%  de socorro, aos irmãos longínquos, sôbre os ^quais áld^á^se " 
p&So lévantou a' luz de Gristò, È a udidade do Corpd?^stx6Ó|" 
ÉJdo Senlior, na polimorfa variedade dos seus. membros,;%fiiç-;' 
p- ma-se vitoriosamente como uma consolação e uma esperança. 
|lí;As questões de raças e de terras coloniais dividem, armam é 
^l;ppõem, uma às outras, as nações trabalhadas por ambições 
p é  ideologias materialistas. Só o . catolicismò, por) cima; das 

paixões «e dos ódios, une e aproxima indivíduos e povos, num 
p')sentimento vivo dé fraternidade humana, solidamente fun- 
!|ídada fia comum paternidade divina. Os bens terrenos que sé „ 
pftfto' podem dividir entre muitos^ sem diminuir o iquinhãó de s' 
piscada um, semeiam germes de discórdias e guerras. Os bens : 
^  espirituais^que se multiplicam, Sera nâtia perder da integri- 
^í.dade de seu valor, irmanam os homens na aspiração'a um 
§£. mesmo ideal e na consciência viva de uma solidariedade supe-: 
||;rior nos interêsses caducos do tempo. Õ contraste que pre- 
|í,senciamos é uma ilustração contemporânea desta verdade de 

sempre . As ideologias sem horizontes que trabalham a nossa 
|  civilização levantam, uns contra outros, indivíduos, classes,



continentes* Por sôbre: tôdas ;estas fôrças de 
| Í | | | ? ^ | ? p ^ t 4 :;die''!Ó(Jios e cie guérraS, a Igreja aparecemos .como. a.

da caridade, a defensora dos valores espirituais, 
» . ••^^.j^aseiênda viva dd digimdade humana, a esperança única 

■ vde uma ciyiíizaçio periclitante. Esta magnífica lição de coi- 
í jsàsy esplêndida demonstração viva de fatos, devemo-la em

das missões, que,' animado 
; sempre do sentimento de paternidade universal, escrèvèu, ná 
í sua obra evangeíizadora dos infiéis, uma das páginás mais 
fúlgidas do seü Pontificado. ,'j

llHí-V-

SfW



J $-• NA MORTE DE D. SEBASTIAO •;• •

Sôbre a Arquidiocese do Rio de Janeiro,

||Çio Sãò Joaquim já não velà por nós D.

Pidá. Poucas vidas foram* como á súa, 
ísiniçiativas para á glória de Deus. Os seus futuros bloiipé
|jnos dirão com todos os pormenores os inúmeros 
^^tttçíajdè. ;^ú;-aêjo. CQroaóós •c®?1 Pá respltados 
Ifdorés.; A ereção da estátua dp Redentor, -que,-' dó 
||âbençoa a nossa Capitai; a; instalação da jA dôraçãó:^^^^^;;íf |; 
|;ém-qúe.todás as ciásáés sociais Se sucedem noite e ';^ ^ ^ p ^ ,i-^ ' 
%!jàus:per:ennê. a-Jesus ílóstia; a rèabertura do 

jp.tjnadó;a; atender'às necessidades;'inadiáveis • dósn Ó ^ | | |p | ; 0 í'; 
diocesano; , á construção da Çàsa de Retiros, da. Gr&veà̂ ^ ^ ^ '  
ecièsiâSticps e leigos se alternam èm turmas' c a d a '.V e # ^ ^ ^ ;J  

| f  jíí^qúeúfós è 'numéròsas; ■ a. criação de múltiplas ̂ p àréqó^^^^^ || 
guidá da construção de igrejas, santuários e capelas; a , 

fgção das Faculdades católicas, destinadas em fúturo! nâq|j;^^!, ;; 
pâmotó; a transformar-se na Universidade Católica do 
jg^sãò outros tantos monumentos imperituros de u m a a ti^ |p ||^ ? |^  
|;pastoral, incansávele abençoada, '
|T Mais. D. Sebastião Leme não só tirou do nada inúmeras 
|r ’ obras, mas criou no país uma nova atmosfera espiritual. '.Ds {
I, 30 anos do seu episcopado marcarão nos fastos da ,Igrèjjàií|íó‘
£;. Brasil uma mudança de orientação de que êle foi, nâs, 

de Deus, o instrumeritip:.^videnci|j.' -fi >dRíctt-’ífsúín( '̂^sfSt'' 
duas linhas uma- realidade orgânica muito complexa. Poder- 
se-ia talvez afirmár que o Brasil social e político -*■ não sõ

■fr.



t̂AfeÒCUÇiÕES E ARTIGOS .

$$fjàipiaà individuais dos brásileiròs — tomou uma consciên- 
ícia*:mais viva de sua grandeza crista e deu um passo adiante 
nõ-desèjo de lhe não Ser infiel.
V;. A separação entre a Igreja e o Estado não se processou 
; entre nós num ambiente, de hostilida.de, mas imprimiu às 
nossas instituições políticas um caráter de agnosticismo e de 
laicismo què constituiu inegávelmenté uma dás taras da pri- 
njeira república. Nestes últimos anos o mal que podería com
prometer o nosso futuro n,ão foi de todo sanado mas as atitu
des modificaram-se sensivelmente.

A nossa Constituição de 1934 foi promulgada em nome 
de Deus, o ensino religioso voltou às escolas oficiais, a legisla
ção social dir-se-ia, em muitos pontos, inspirada pela doutrina 
das grandes ehcíçlicas de Leão XIII ePio XI, a estrutura da 
família conservòu-se, nas linhas essenciais^ fiel às exigências 
da doutolhà católica e das tradições do nosso povo. Entre os 
poderes, eclesiástico e civil*— não s£ houve dèsinteljgências 
fundas ou. lutas funestás, más estreitou-se uma cordialidade
sincera e uma colaboração de que beneficiou o prestígio do 
direito e a paz social. As multidões habituaram-se á ver, uma 
ao lado da outra, a autoridade civil e a religiosa, confiando, 
tranquilas, que, na harmonia imperturbada entremos impera
tivos da sua consciência religiosa e as prestações de suas ati
vidades cívicas, têm um dos penhores mais seguros da coesão 
e da prosperidade nacional.

Pará a formação dêste clima espiritual, não há negar, 
concorreu.: singularmente a grande figura de D, Sebastião 
Leme.

Na sua visão de largo descortino, no seu desinterêsse 
pessoal absoluto, na-sua atitude constantemente superior às 
contingências dos partidarismos políticos, na sincéridade do 
seu patriotismo, na dedicaçãp completa ao bem das almas, o 
grande arcebispo encarnava, cómo poucos, a própria doutrina 
católica das relações da Igreja com a soberania civil. Bastava 
vê-lo em ação para convencer-se de que a Igreja não deseja
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fcúlar uma colaboração necessária à paz dás-^Qi^ ^ ^ á s. Ç .à' 
lóònservação dos valores morãis è religiosos 
liihuma civilização resiste às fôrças dissolverites;â|í|^á^ões .
|indisciplinadas.
I  ;' Aí está üm campo imenso às; investigaçõe4:W I I ^ ^ ? ^

iftrtnrps • • *•:•:*•.

m*10
■’ '•>£<i

Ihistoriadores.
pyV Consternados, porém, ppr ujná.dór
||àinda, nestes momentos,, mais atraídos pela contérèpl^ |^^è;^^ '

i- Perdemos o nosso grande Pastor. Homem deB eüi^m d#4;>: :
,-., -  J.’ i* ' A . '.J ••■ •■ • , • • .1 M-V’' •• -■|.mnm rfoc olmoe TnrolicnnniQ nftrtorncQ cnrtoihi 11/1 qH n<à̂ .vv 1 ..;

m||naexn dás almas. Inteligência poderosa, sensibüidád ||^p ||É ^  ̂  ̂
^iissima, energia empreendedora.- E'esta-.^riquezeíd^^l^^ilw--? •, 
|pàturaisyraras/ vêzes reunidos,, e ia  realçada pqr';.nm^|ra|[^^'ç;‘ . >. 
^Obrenàtuial que encantava è subjugava. Que espír||b|^^|è|g?;̂h 
fjjQue piedade tçrna e quente! <3ne amor a Jesus! Queŝ ^ ^ | ^ - r . ’ 
f|à Hóstia sànta dos nossos altares e à Mãe divina d o s ^ l s l l ^ - ' ..
íèoraí»nftSÍ ‘-y / ;

j * • ' j^aíivjyi1 .«?*■» ,

Içorações!
*$)<■
$te\.
fc

884 íh -v. v(i ‘v'//1 v ,/í ■

*r. .
f f .p;
l r

-jr-' " ’1 {■»'.'-vyV, l-> -VA'-.*.. '

•■ > --v̂ i'fôt-i&ú



O PADRE YABAR

Ví Dificilmente se encontraria outra epígrafe que, na' con
cisão enérgica de duns palavras, resumisse com mais: fideli- 

• dade a vida longa e feennda e abençoada do gráiide feste- 
jado de hoje, v r: r• \ : v;' v; .•. ̂  ;:■ ■. " ■; • ■' ..■
í “Passou semeando o bem”, disse pritneiro de Cristo o 
príncipe dos Apóstolos. “PasSou semeando 0 bem”, repitamos 
do discípulo do Mestre, que a todos disse: Aprendei de mim.

As qualidades natufais das almas nascidas para bem 
fazer rèe^ da Pròvidêhçiã amigai— tôdas ‘
ê em grau eminente: na inteligência, a perspicácia fina que 
descobre os sofrimentos ocultos e adivinha os desejos tími
dos; no coração, a delicadeza de sentimentos que vibram, em 
frêmitos de simpatia sincera com as dores e alegrias dos  ̂
nossos irmãos; na ação, a generosidade nobre que sabe mul
tiplicar os reçursoS, míultiplicandó as dádivas.

A graça, nos segredos ráteteriosos dé sua eficácia divina, 
fecundou e desenvolveu êstes germes de uma natureza pri
vilegiada , Não há para purificar e enobrecer corações como 
o amor de Cristo. Ao calor de suas chamas fundem-se as es
córias do nosso egoísriio estéril e acanhado; e os horizontes 
da vida, desembaraçados de preocupações mesquinhas e de 
cálculos interesseiros, dilatam-se em perspectivas imensas de 
universalidadè. Sob o sentimento vivo da comum paterni
dade divinâ, ama-se e ama-se sinceramente a humanidade 
como a grande família de Deus. A vida aparece-nos em tôda 
a beleza de sua finalidade como valor inestimável de glori
ficação divina. E glorificar a Deus é ampliar o seu reino, e 
ampliar o reino de DeUs é levar as almas à plenitude a que
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floram  destinadas, é imprimirdh.es o. o
;Ç.álto, é fazer-lhes bem. •.-.

Nestes moldes cristão âo P<iter vazou •o-'PE-;^^|&^:>a .sua 
|  alma de eleição. Esquecido de si; num desip te íi||s^ f àaiitôi 
|  vai passando os seus dias abençoados sem fe^ 'd § |ê ||% ^Íq
Issplêndido, o bemj que èrfilhí) do amor .f.j -.*•■ ; .. ;••• .st..;. '* j \

: !Por isso, a festa dè hoje, ,'é umvplfebiscitd.
•fBendizem-nq os seus irmãos de háfeito que,

pconyivênçia:; qubtidiana, experimentam, f a- 
Indelicadezas do seu afeto. Bendizem-no as 
||seus que: dos :tempos saudosos da vida c,'1/'~íAl 
Ifdelévéi, a lembrança dois cuidados, dos carinhos, !
feque sd endòntram possibilidade de confronto nos--^MTs^&y^P 'jfar. £$& 
feda solicitude materna. Be^di^em-n©
Eãcharam: sempre rios recursos dê ; seu; zêlo 
||d e  sua caridade o bem pòr que ansiavam:
|f|irimento, ~~ J~" 
psalerito,
feás nobres ascensões da virtude é para os.',



JACKSON DE FIGUEIREDO

Com o desaparecimento de Jackson de F igueiredo 
acaba de extinguir-se rio firmamento da Igreja brasileira uma. .. 
dás estréias de maiS puro fulgir. Tão jovem era ainda êle 
(não chegava a oito iustros) e já  deixou nas nossas letras, 
no nosso pensamento, ha nossa vida social um vinco pro
fundo e nos corações de quantos lhe queriam bem um vazio 
'imenso.;

São assim; as almas privilegiadas que se deixam plasmar 
pela grandeza de üm ideal. '..."

; Jacrson não teve a  felicidade de passar os primeiros 
anos á sombra da Igreja. O seu temperamento, ardente e 
indomável, sentira sempre os percalços desta lacuna da sua 
educação. M)as á Providência divina, nos seus eleitos, trans
forma em fontes de bem as deficiências da providência hu
mana. A entrada na Igreja foi para êle uma luta, uma con
quista, uma vitória pacificadora. Inquieto dos seus subjé- 
tivismos filosóficos, insatisfeito dos seus individualismos so
ciais* o encontro com o catolicismo foi para a sua grande in
teligência ptoa revelação, o descobrimento de uma* novidade. 
Era a  visão inesperada da verdade, da ordem, da paz, da va
lorização completa e  definitiva do homem. A sua alma sin
cera não resistiu à luz: caiu de joelhos aos pés dAquele que 
disse à humanidade: Eu sou a Verdade e a Vida. À nobreza 
do seu caráter repugnavam as generosidades incompletas . 
Convertido, pôs ao serviço da fé tôdas as riquezas de uma na
tureza excepcionalmente bem dotada.

* Artigo publicado em A Cruz de 11 de novembro de 1928.
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Él;"' A inteligência, aperfeiçoou-a sempj*ei;CÒm:í ^ ^
|th h o  no conhecimento 4o dogma, da moráí, ;dA. v
| / história dó cristianismo. Poucos leigos p o s s ü l r í^ ^ ^ m [ ^
||f üma cultura religiosa tão variada e tão profuttdal-IpóuáiaiS
In consciências apuraram com tanta delicadeza ò sç^ó^danôr^?" 
|:  todoxia. . ' / v '
iSRÜS ■ À TyXM̂ n#3 r*. nft̂ AwnA A/\«sKvmn/l/\ /Ir» / 3 1- "i-
§*rior,*£fv;

^.naturais de um temperamento ardente e belicoso ibAp 
^•acabava sempre triunfando do instinto. Após a Íuta,:TÍé’Íp f^ í

• '■■ y&i. £*'■'■ 
5:'.' i  :■'

lecia-se a paz no equilíbrio superior, da alma. 
fe:'- A atividade .— e que atividade indomável — 
psagrou fôda e sém reserva à defesa da. yêrdadè.
| r cias humanas de relações literárias, interêsses máter&is^lLSÍ-• •!"'••"••
^  censoes políticas, tudo sacrificou ap desempenho' '
|f  missão dé paladino da causá católica, à TarPin̂ t̂Av̂ kísMft25/"':-''•' 
Í |íSempre um leal e fiel serviejor.
gt No renhir dè tantas lutas em que se viu empenhMofep 
p  sob as aparências enganadoras de uma rudeza agrès^^t:''. ; 
|t  Jackson conservou sempre um coração de ouro.

praticava naturalmente tôdas as delicadezas da 
% das as dedicações, todos os extremos das afeições vivas, siri- ' 
jg ceras, profundas. O que nêle parecia braveza erã reação,’ 
p. pontânea de um caráter superior e fogoso ante as m e s q u in ^ '^ ^ ^  
|f  • rias humanas q[ué deprimiam a realidade abaixo .do ^

Era por esta afeição meiga que êle cativava quantos tinh^^ '4'] *- "
;■ a ventura de tratá-lo na intimidade. Cativava-os para fa- 
Í zer-lhes bem. Quantos jovens não devem ao impulso dé su a ;

mão, firme e delicada, o surto ascensional que os elevou às- 
- eminências da fé!
f Não! não se eclipsou o límpido fulgir de sua estréia. 
i Sôbre os valores espirituais não estende a morte a alçada 
; de sua fúnebre jurisdição.
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A ALMA CRISTA DE PÁNDIA CALÓGERAS

Os trechos principais do livro inédito “Méditatíons’’, 
grande escritor brasileiro, através do comentário dé / ppt

colaborador de sua Poiiantéia

* Deverá, em princípios de agôsto, sair a lume a Poliarí? 
téia consagrada à memória de Pandiá Calógeras.

Trata-se de uma obra de vulto, que está sendo empreen
dida por uma comissão composta dos Srs. Roberto S im o n sen , 
F ranciscó de Sales Oliveira ;fe A ntônio GontIjò de Car
valho. \

Por um gentil oferecimento da Comissão Organizadora, 
publicamos hoje, em primeira mão, o notável trabalho do 
Padre Leonel F ranca, da Companhia de Jesus, que vai di
vulgar os trechos principais de um livro inédito de Caló
geras — ‘‘Méditations” . Pela sua extensão, êste testudo será 
publicado em duas partes, hoje e amanhã .

O CRISTÃO

João Pandiá Calógeras foi umi complexo raro de qyali- 
dades naturais e de energia fecunda no. trabalho. Homém 
de estudos, consagrou-se à história, às ciências naturais, à 
sociologia e, em todos êstes domínios do saber, deixou monu
mentos escritos de primeiro valor. Homem de ação e de go- *

* Publicado no Diário da Noite, de São Paulo, de 24 e 25 de 
julho de 1934.



política, em quase todos os ramosYlffifrjWV" -'j." . -■ ■ / . : • .. j AlJr'_. •.!da^á'dministraçáo superior do país, deixou vincos indeléveis 
y^èjsuà atividade incansável, perseverante e esclarecida. Qu- 
: tros tomarão sôbre si a tarefa de pôr nó devido relêvo êstes 
aspectos mültiformes dé uma existência maravilhosamente 
fecunda. Prefiro chamar a atenção dos leitores sôbre a sua 
vida interior, a  chama espiritual que lhe ardia nalma e ali
mentava a; generosidade dã dedicação inesgotável . É üm es
petáculo comovedor e instrutivo esta visão íntima do mis
tério das consciências que nos revela a atitude espiritual de 
um homem em face da vida e, com ela, a chave do enigma 
de tôda a sua atividade externa. À alma eleita de Calógeras 
ganha imensamente em ser estudada aos reflexos desta luz 
do alto: Tive a ventura de o conhecer mais intimamente nos 
derradeiros anos de sua vida; e êste conhecimento conside- 
ro-0 como umá dás grandes graças que me tem feito a Pro
vidência. Para êste trabalho, porém, outra, será minha fonte 
principal de informação: mais difetâ e mais objetiva. Nos 
últimos tempos costumava êle consagrar tôdas as manhãs 
duas horas inteiras à oração; para melhor orientar os seus 
pensamentos e afetos, redigiu-os em resumo, num caderno 
in 8.°. Dir-se-iam os marcos que assinalariam o itinerário 
de suas .ascensões quotidianas para Deus, São 43 páginas 
escritas em francês^ língua que primeiro falou na infância 
e em que habitualmente pensava. Eistas notas íntimas vi-as 
pela primeira vez em 1928; quando agora, de novo, fne vie
ram às hiãós, encontrei-as amarelecidas pelo longo uso de 
quem as folheava fielmente coni a assiduidade de todos os 
dias. Nelas se reflete comí sinceridade total a sua grande 
alma cristã. Será quase a minha única fonte: citá-la-ei a se
guir, entremçando apenas, de meu, o que me parecer con
veniente para clareza e boa ordem dàs idéias, Assim terão 
os leitores o prazer dé ouvir, ainda quase viva, a palavra do 
grande morto nestas elevações espontâneas e leais de quem 
abre a intimidade dos seus segredos aos olhos de Deus.
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OS BREVES EIGLIPSES DE UMA1 JTjV$a&DE

Alma profunda e esclarecidamente religi^j^yj^p :ol?gtan- 
| |  ;|e os breves eclipses de sua jüventude> foi PAiroiÂ/i^^eiElRtóv} 
tó‘|r Estudando numa atmosfera impregnada de pi?ògáêa^%’ 
||sitivista, deixou-se por algum tempo enredar

p  tellectualisme excessif, déplacé et borne à la foisZ 
é  tais comme critérium de la verité quê ce que la r c ^ m r c ^ :  
^  sonnante prouvait et ãémontrait; ma vérité, de^ic^êõr^, 

tâétait qtfiine évidence de laboratoire. Les causes pr#mi&e$ 
fcgisais-je qlòrs, sont ingccess;iblçs a, la raison; il ■,estydtç^0t0í
>A\!’ , ' •4“i l  r \  n  . y w /n t» / Í A »  />  '■ í í . . I 1 ‘ WVC»: ' / 4  .. . 'M V r f A A A f l  Í A i A a *  . ' I / ' ^  . /fA A À

(y da verdade às evidências de laboratório; era principsdr^entá; 
| ! uma mutilação funesta na vidá interior de quem lhé’vsf|w ;l 
|y;tâo podérosos, os atrativos elevados. “La défense 'dty^aé;'-- 
ydausas últimas) penser {comme si cela était possiplè! 

^reconnaissait leur existence et n’avait qu’un résultat: ampfê: 
f ’ ter ma vie spirituelle du facteur le plus puissant et le 
|  fécond pour la direction de mon activité dans mes devqirè qn- 
Él vers moi-même,-envers pion prochairil ei surtout ermersyqksfe 
p \D e  ce fait ma vie intérieure était incomplète, triste et grisé/ 
fife; morne et hibernante, sans envol, sans hauteur, ni hotizcnV’) 
!> (págs. 33-34). • '
p  A sua alma superior não podia resignar-se por lorigô;

: tempo a esta hibernação estéril e esterilizadora. A Vida frí- 
p;: vola e superficial dos sentidos nunca o atraiu; o trabalho 
fy  do pensamento, a meditação exerciam-lhe sôbre o espírito 
t{ elevado um poder de fascinação irrésistível. Era O' meio de 
í?/ aprofundar os grandes problemas da vida e chegar-lhes à 

solução definitiva. Êste trabalho de concentração começou
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bem èedo é foi o que levou ao têrmo bendito de suas aspira
ções mais profundas: “Vévolution vers vous a été constante, 
par renforcement progressif des germes de çroyânce que vous 
y  aviez de tout temps plaçés” (págs. 8-9). Deus, ainda des
conhecido, já o atraía suavemente a si. “Dans les temps les 
plus sorhbres de mon éclipse religieuse,,. quand je ne priais 
pas, vous étiez encorè au fond de ma conscience, comme une 
roche sous-jacente, indestructible, éternelle, à peiiie couvert 
et fnasquée par des éboulis” (págs. 31-32). A reflexão conti- 
liuadáj sincera e profunda, foi removendo estas caliças artifi- 
cialmente amontoadas na superfícié para pôr a déscoberto a 
rocha viva sôbre a qual descansa todo o pensamento e tôda 
a realidade. “Vous avez placé en moi le remède contre mon 
infirmité: la méditatton, Peu à peu apec douceur, ferfneté, 
insistanee et autoritéy qéi n’appartÍehneAt qu,à vous, parce 
que vous êtes le Créateur, vous m ’àvez amené de la défense 
de penser à vous à la préoccupation domindnte des causes 
premières. A 1’extrême horizon de ma vie morale, vous avez 
allumé un phare pour me guider, une étoile qui veillait 
pour moi, un rayon de vòtre Ivmière divine, adorable et ade-
rée” (pág. 34), A quem o busca com lealdade Deus se revela 
na plenitude de uma luz inconfundível. Ao eclipse momen
tâneo dos primeiros tempos, através de penumbras e clari- 
dades indecisas, sucedeu o esplendor total. “Du coup vous 
m’avez sauvé. Tpus les replis les plus seerets de mon âme, 
tons les dqutes on été baignés de yotre rayonnement et se 
sont éclairés! Les éboulis qui masqudint la roche éternelle et 
indestructible ont été balayés. Vous avez effacé de mon ciei 
les images qui me cachaient votre éclat. Èt vers cette clarté 
libératrice mes pas se sont acheminés, bien tremblants, ti- 
mides, hésitants et chancélants, d’abord; plus fermes et plus 
assurés et plus rapides, ensuite. Et aujourd’hui, c’est l’em- 
brasement total, dont mon âme est la proie heureuse, ravie, 
joyeuse>’ (pág. 35).

1
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Elucidadas àsáim tôdas as dúvidas coEa"úwt^íifeaÍho de 
^investigação prolongado e minucioso, Câ í̂ Ír» ^ --nú" Vigor 
É| 'dos anos e na plena robustez da sua inteligêáciã^-Ú^Úí P P^ssc> 
||-.:dçfinitivo e entrou na Igreja Católica, fazèndó/."^^;^súfís-: 
^  são de fé, confessando humildemente as faltas da ,sua;jufên- 

tude e consagrando com uma comunhão .fervorosa;i0 |ú|pi® 
P?de novas ascensões espirituais. Daí pof diantei enftii^nfú^^' 
^perm itiram  as fôrças, com uma regularidade ejçeippí^^lbj;: 
^vmungava todos os meses, áo menos uma veíz, às |irapêÔts 
■/sextas-feiras. ■ ■: ; ■ f

l i

O CONHECIMENTO PROFUNDO DE DEÜS

Se quisermos agora investigar as notas caraetér||tiçàs 
de uma vida religiosa tão elevada, o que para logo 
presSioriã é; um cònhèciihento profundo de Deus, daís^ lsò i' 
beraniã infinitay de um lado c, de outro, da* dependêúiei^jés- 

: senciãl de tôda a criatura em relação ao seu primèiro |pj;ipv 
cípio. Qs deveres de adoração e de amor, de g ratid^  é;íÍ|LÚ? 
mildade, que daí decorrem, sua alma os sentia em tôdaía^úã: 
beleza e os cumpria com uma satisfação sempre renovada/:! 
Daí os atrativos que para éle tinha a oração ou a çopyefesá;. 

! íntima com Deus: consagrava-lhe, como já dissemos, 
as manhãs, pelo menos duas horas. “Tous les jours; :nion 
Père, je mets mon âme nu devant vous. Non pas por yous>: 
qui lisez en mon coeur mieux que mov-même, et dont la préf: 
Science savait et sait tout, avant que rien ne fui ,ou ne ;SOj$:̂ , 
Mais pour moi-même, afin de mieux me juger en votrf pré* 
sence, et, devant vous, mieux interrogar ma conscience” 
(pág.. 16). E enumera a seguir os motivos que o levavam a 
esta expansão diante de Deus:

“Je le fais par probité spirituelle, comme un ouvrier h<m- 
nête que vérifie ses outils avant de commencer le labeiir 
jornalier, et afin de me rendre compte si les forces qúi agis- 
sent en moi sont bien conformes à vos leçons.
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fais par humilité, naturelle autant què voülue et 
ntédiiée, afin de bien graver, de façon cháque fcis plus indé-' 

-tebUe- en mon âme, et de Vincorporer en mon subconscient, 
ceite vérité qui me semble élémentaire, evidente et essen- 
tielle: de ce qu’ü peut y avoir de profitable dans ma vie, le 
mérite revient surtout à vous, tandis que ma part de colla- 
boration est fninime. Mais je suis responsable des erreurs, 
des lacunes, des défaillances et de Vinsuffisance qui s’y ré- 
vélent. De quoi donc aurais-je lieu de tirer vanité? Mon de- 
voir e$t, .par conséquent, simple à, comprendre: me perfection-
ner par Veffort et la príère.

, Je le fais par recoúnàissance et par amour. Je vous dois 
toui, et, malgré mes fautes, vous ne m’avez pas retire les dons 
avec lesquèls je suis né; et uu çôntraire, vous m’avez toujours
aidé et, soutenu .

■ Je le fais parce que je suis profondément croyant. C’est 
ma conviction que, toutes vos créatures, nóus ne sommes que 
des instruments de réalisations de vos desseins. A chacun de
rious vous avez confié des facultés, des éiéments d’action, 
dònt nous sommes comptables dèvant vous, et pour Vemploi
que nous, en faisons et pour les occasions auxquélles rious les 
appliquons. Notre dette est immense envers vous” (pág. 17).

O comércio freqüente com Deüs produz como efeito natu
ral uma purificação crescente das escórias da nossâ fragili
dade humana e uma ascensão progressiva para os grandes 
cimos da vida nroral. A pureza da intenção, o desinterêsse 
absoluto, a retidão inflexível sucedem pouco a pouco às tor- 
tuosidades do egoísmo e aos cálculos mesquinhos da vaidade:
entre a alma e Deus, uma linha reta. “Je m’y applique de 
toutes mes forces, en tachant de me çonduire selon vos leçons, 
en pleine droiture de coeur et d’esprit, n’ayant pour but que 
le bonheur d’autrui sans jamais songer à moV’ (pág. 11). Os 
altos cargos públicos que desempenhou não lhe lisonjeiam o 
amor próprio; são uma nova oportunidade que Deus lhe ofe
rece de fazer o bem com uma dedicação e um desinterêsse
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Incompleto,. “Jè rhe
v 0 . iê m m ■':‘;; 

PS
^■ faisant tous mes
II1 en vúus, en vos exemples et vos leçons, en me gufàttfyf par les 
^préceptes de la charité ch^étienite, :em::agissE^':̂ ^ i ^ 0 0 ^ \ : 

scienee, en toute droiture dWme, en ne p e n S á ^ ^ i ^ ^ h ;  
'!;• publiç et jamais à moi., Car je puis ;Seigneury e m i^ $ ^ : ^  
ÊPmté, invoquer votre pròpre témõignage de ce : .g u e í ^ 0 ^ ^
|j: prand ■ jamais, l’idée ntêmé,
rfU\situation en ma faveur ou en cêlle des miens, npg^fii^^e 
mloin  •effleuré mg pensée”'■ (pág. 9 ) Çomo é••
||;:trar assim nos segredos, nas intenções prõfupd^?:3i^^
IX grande estadista cristão! de colhêr, num exemplo vivo,?cj^ 
|\d er  de regeneração social que reside na sinceridade 4 ^ 0  
m vida religiosa capa  ̂de inspirar todos os atos semprç y s|g r  
fedo a consciência, com tôda 
pí honestidade. social baixa inevitàyelmente .
M.èquilibrée je rtaãmets que deux forces inspiratrice^Ê^, 
Eifond, se r.éduisent:a une seule: Vamour de vous, ’e%'p<00!Ê 

Vamour du prochain” (pág. 10). À luz desta ex" '^*"
| |  pessoal profunda e das lições indestrutíveis da 
||) Çalógeras. julga magistralmente a nossa evolução social d| 

tas últimas décadas, numa síntese que deve ser gravadqfip; 
| | ;caracteres indeléveis na memória dos brasileiros. É maii!^
|í  depoimento de valor excepcional que se vem acrescèntkt eji

i

v j§ # g
I P i l É  
■ t : « ;
...

...

P sP P sP

| | : ;que já conhecemos, no mesmo sentido, de Taine, .
I  Balzac et Bourget. “Plus je médite et ie<57iíf- Jmr 

, nements des derniers trente ans, qux qúels j’ai pris pqi% ^:; ^'j^y/}ÍL^ 
l degrés différents, et, toutes reserves faites sur de n<robreks^ % ): *; lâi 

|f  et honorables exeeptions, plus ü me semble que les problèrges . . t M 
| . de la douleur humaine, du point de vue humain ei matérieí, 
p  n’ont pas été abordés avec Vénergie nécessaire, avecla volonpé 
jt réelle et indomptáble de les résoudre. Au dessous de tout- on 
| |  n’a pas apporté a ces efforts, a un degré suffisant, les deux 

seules forces suprêmes, admissibles en pareils sujeis: Vamour 
ff de vous et du prochain .



^ ^  ^e considérations personnelles, iróp dHntérêts hu- 
||||p lp$ i^éàibatternès et égoistes, trop d’appétits de bas étage,

; s’y sont trouvé mêlés” (pag. 21). Consequência : “nous avons 
' retrògradé sur bien dés points; swr bien d’autres, infiniment 

■ plus nombreux, nous avons piétiné sur place et il en est ré- 
sulté une sorte de paralysie générale, dans íe sens du progrès 

’ moral, du progrès social et même du progrès material du 
pâys” (pág. 22).

A pureza de intenção orienta-nos para Deus “com a reti
dão d’àlma”v O sofrimento é, de ordinário, o grande instru
mento purificador de que se serve a Providência para desem
baraçar-nos dos apegos desordenados aos bens terrenos que
travam os grandes surtos para o alto. Calôgeras encontrou- 
se, face a face, com a dor em seus diversos e mais pungentes
aspectos. Dificpldades materiais, injustiças e ingratidões polí
ticas, sofrimentos físicos bateram sucessiva ou simultânea
mente à porta de sua alma, e a encontraram foyte e varonil 
no heroísmo da resignação cristã. Ouçamos também aqui 
êstes acentos inconfundíveis das grandes almas. “A tort ou 
à raison, mais avec une sincérité àbsolue et complete, je crois 
être Vóbjet d’yne injusiice. Je ne m’en plains pas, Seigneur, 
ni ne proteste ou me révolte. Mais comme rien en ce monde 
ríarrive sinon selou votre vólonté, j’y vois une épreuve que 
vous m’énvoyez, une èxpiation ou un châtiment. Úr je vous 
aime et vous adore, mon Père, je vous révère, vous respecte,
vous vénère et vous bénis et le coeUr plein d’amour et de re- 
connaissance je baise humblement votre mairi paiernelle qui 
me frappe et me punit; et je tache d’aimer ma peine, puisque 
c’est vous qui me Venvoyez” (pág. 7). A sua retidão inque- 
brantável, sua honestidade inflexível nà gestão dos mais altos 
cargos públicos só lhe acarretaram amarguras e sofrimentos 

. indizíveis: aceitou-os nobremente com o espírito sobrenatural 
\  do cristão . “Quand mon temps de service a été fini et j’ai 

quitté ces fonctions, j’étais malade, épuisé de fatigue, surme- 
né d’efforts; meurtri, cruellement meurtri dans mes senti-
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Êments les plus purs, les plus délicats et lesr^^sidntimes; 
f|abreuvé dTamertumes, de dégout et d,i n g r a M t j ^ ^ ^ :i^es et 
Iífiinsultes, áinjustices et de calomnies. J’ai beguçg^p smffert 
§hnái$ fa i béni ma souffrance et je vous Vaioffè^éffçcír^e 
g^Vavais méritée pour mes péchés, èt, en me tortúrái 
§kpurifiait et me faisait expier” (pág. 9). -

Mais tarde, desenham-se, tias perspectivas' soittÔ|ias:||l&:
; horizonte, as ameaças de novas cruzes, destas' tortijt#%|p>; 

làiveis que às almas retas inflige “la férocité de no^-m^itf^': 
fp blitiques”. Êle não recua; no softêr vê ainda, não s<^a^p(a^ 
Jrção que purifica, mas ainda o segrêdo misterioso de'i^èfwõ'  ̂
®fbein. Depois do Calvário, não se salva o próximo seni pà^Wĉ  
ipar no cálice das amarguras . “Peu importe: má souffcdfíçç 
%$st à moi; jeVaurais méritée par mes péchés; je vous iV^írik; 
prUi en expiation. Et je me considererai payé au centúp$é£av 
|pfeld détous mes efforts, si pour mon prochain, ü en pQUvéif , 
^parvènir fyuelque bien” (pág; 28). -
§£: Por estas palavras já0 leitor terá visto o lugar impó#ta|t*:
§ |e  que no espírito de Calógehas ocupava o serviço do prõ îjnd. 
fgNeste ponto também a sua religiosidade foi esclarecida è/prq| 
iÉunda, o seu cristianismo perfeitamente compreendido e leátr.; 
|;mente pôsto em ação. Os dois mandamentos em que sé rési% 
|içne tôda a lei encontraram nêle um éco fiel, e o amor verdá- 
ífdeiro de Deus foi o inspirador contínuo do admirável amor 
|aos seus semelhantes. “Vous m’qvez inspiré Vamour profond 
!®we j’ai pour vous, la eonfiance absolue en vous; pár vous 
|patine mon prochain comme moi-même, plus que moi ên de 
fhertaines choses. .. Dans les limites de la faiblesse, deux seU* 
|les grandes pensées me dominent absolument: Vamout d,è 
í -vous, et, par vous, Vamour de mes semblábles. Le reste ne 
prient, qu’après, ou même n’existe pas pour moi” (pág. 19)>
| i  Deus o dotara de umá capacidade singular de trabálhó, 
fjde uma energia de aplicação infatigável; a sua obra imensa, 
fího domínio do pensamento e da ação não se poderia com- 
í preender sem a continuidade de um esforço ingente que lhe



^ ^ p l ^ y |d | f ^ ò  quanto à própria vida :■ O trabalho êle o 
|^ |^ f a ‘?bomQ exercício da inteligência ha investigação penosa 

^Ip^èrídade, mas amava-o principalmeiite como instrumento 
cie bèm fazer . “De tóus temps, Seigneur. .. fa i eu ta con~ 
viction profonde et agissante de ce que le travail était uné 
bénéãiction et une prière, La vie m’a, çhaque fois davantage, 
ancré cette éonviction dans la conscience. J’ai taché, toute 
mon existence duraht, de la mètire en pratique et de la vi-
vre, -i. Et fa im e mon travail. Je Vàime intellectuellement 
pour les problèmes quHl soulève et qu’ü suggère; pour les 
rapports qu% p&rmet d’établir entre, les phénomènes; pour 
les leçgns d’expérience qu’il donne sur les relations sociàles 
entre dirigeanis, collaborateurs et dirigés; pour la règle de vie, 
soit publique, soit privée, qu’il permet de ãéduire. Je Vaime 
moralemênt, car j’y vois avec bonheur une immense grâce de 
plus que vous me faites, mon Père, en me perpiettant de 
mettre en pratiqüe une des aspirations, les plus profondes de
mon ame, servir. Et en servant vos creatures, c’est a vous, 
mon Sauveur, que va mon hommage;. c’est a vous que je 1’offre 
en une oblatiqn suprème ã’obéissance et d’amour sans fins” 
(págs.; 13-14); Na luz desta visão cristã da vida, o serviço e o 
amor do prójdmo transfiguram-se na elevação de um sacer
dócio. Os egoísmos e as vâidades desaparecem na sombra das 
baixezas indignas de atrair-nos os olhares: ó a que se aspira 
é a felicidade desinteressada dos nossos irmãos para a qual 
desejamos colaborar de qualquer modo, conforme os desígnios 
dè Deus. “Que ce soit dans 1’ombre, sans qué mon interven- 
tión soit apparente, par la prière fervente que tous les jours 
jè vous aãresse; que ce sóii comme collaborateur ostensible 
ou comme dirigeant; que ce soit dans le sacrifice ou dans la
lutte; que ce soit avec la collaborátion des interessés, peu im
porte” (pág. 25). “Si vous me désigniez pour cette mission, 
sans la moindre compensationdans le sacrifice même, pour- 
vu que je puisse continuer à travailler pour mes semblables, 
je leferais certainement avec la même joie profgnde de servir,
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■meme

Sp-à
.27). ■ .

É a caridade cristã na sua forma geriuina;;-^ ^  pró-
Trawílo/Íôivrk oiVSrtt»n ■ v w r k f i :

|||iaturas, com a s ' modalidades que co m p o rtá^ S d ^  \
ÉMdentardé-suas relações conosco. Eis a i n d a :  . 
ipirpe que só um coração cristão poderá e s c r e v ^ y f^ ^ i^ ^ ^ l f  v v' 
Wtré de pensée ot d/action, vous m‘avez f a i f ; ' ' S ^ ^ ^ ^ ^ ^ m . ' 
íigréature d’amour. 3’avme tous vos enfants. - ,i
Wt/aimeni pas/qui m’ont fqit du mal et qui ^
^éòre,j’ai pardonné du fond de Vâme. Je prie pour ev^i^if^niç^h':' 
tplore votre proféction, avec la même ferveiir que féprp&m0 ^ ^  ■'. 
| l íqus priant pour ceux qui m’aiment et que.
^tn/uvez fait la grâce, assez fréqUenie,
.pjíiier ênbiende cas, et Toffense et Voffenseur; jAspète0 0 j0 0 ;̂;}]: 
p^e prier, 'que je parviendrai à genéraliser cet o u b li:d S ^ ^ ^ y f- \:' 
lŜ u ia é té ja itco n trem ç i.Q u a n t à me venger, VÍde0 ^ ^ ^^M §fp»;- 
t^est jamais venue. .. Vous ávez permis que des occasp^^^is^^fm

^SêÈÊÉÉÊÊêt&i

w
ms
■M

1

!'
Vqf

W^êsentent ou fa i

r Ví
/:V

■okkm

$!pfé fait . Je vous en remercie de toutes mes forces; , ' ■'• 
itre de reçommencer” (pág. 39)iái|p^i|^|;l;isupplie de me permettre de

■?m%l

ps inimigos o seu amor elevava-se a êstes cimos de h e rõ ^ ||^ |p !íi ' f 
Impara os pequeninos inspirava-lhe a delicadeza'd ê s t e s -
S~.'L: i.__ . « ___ ______t _____ _ if _  ̂ x ̂ 'í̂ wíL: jr --: í .V''

•ViV*d$
:;'Bi

pdoní je suis le supérieur par Vâge. :et :VexpéMenoe,>Pp^^j^^;B  
psoreí,: de si toinj mes supéfieurs par la pureté et Ui bÒ P0^^^j;é$;
|íchères créatures au sujet desquelies je communie si compteé \

'-o (.<*í
■ 1 Í

-Ktement avec vos beíles paroles — laissez venir a moi les toufc
'•m

!Ppetits —■; ces enfants aimés auxquels, quand je les servirçii
'■'"hâ

f;tout ma vie, je ne
p ^qtfils m’ont fait” (pág. 40). Ao lado dos pequeninos*

m
ou-

If iros prediletos do coração de Cristo — os que sofrem. Tiiiham • m
|£ também um quinhão maior ho coração do seu grande servo.
f

•M
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J%e$péctaçle de la souffrance humaine m’á tòújours ému et 
■JJduleversé dans leé fibres les plus intimes de mon être, et je 
vibre àVunisson de la douleur d’autrui. II me serait infini- 
ment doux, par çonséquent, de pouvoir coopérer a soulager 
les angoisses et les tortures du prochain” (pág. 23).

Entre as graças que a Deus pedia todos os dias, incluiu 
Calôgeras a de ser um cristão perfeito. “Dònnez-moi le cou- 
rage, la persévérance et les vertus requises pour deveMr un  
vrai chrélien, sélon votre coeur, digne dú sacrifice suprême 
que vous avez fait pour moi” (pág& 37-38) y Deus o ouviu. 
No corãção infundiu-lhe êste amòr dò próximo que havia de 
distinguir: os seus verdadeiros discípulos . Tôda a sua imensa
atividade intelectual e social êle a desenvolveu c,sous Vins 
piration du désir infiniment intense de collaborer de toutes 
mes énergies mor ales et inteUectueUes a eréer, maintenir ei 
déveloper, chez les élites dérigeantes, un idéal et une menta- 
lité de fraterniié entre les hommes, de paix entre les peupies, 
de solidarité humaine fondée sur 1’amour de vous” (pág. 1 1 )

ív

Através da caridade humana e do sofrimento e da oração 
aCendeii-se-lhe nálma a chama do amor de Deus, amor de 
todo o coração, de tôda a alma, que constitui o nosso primeiro 
grande mandamento, amor que, intensificando-se, abrasa, in- 
flama e envolve tôda a criatura numa atmosfera de paz ine
fável, coroa sublime de uma vida de grandes virtudes. Nos 
últimos anos da sua existência na alma de Calógeras faziam- 
se sentir cada vez: mais veementes êstes atrativos do alto. 
“Je vous implore mon Père, avec toute la ferveur de ma foi, 
toute la véhémence de mon amóur, toute la confiance que 
j’ai en vous..

Je vous prie d’un seul transport de tout mon être vers 
vous, avec toute Vénergie de mon âme, toute Vintensité de\ 
mon désir ardent, anxieux, profond, douloureux et confiant
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j|£e m’élever dans la connaissance et la predique :dÁ0i^n, pour 
|ijtíte rapprocher de vous, pour mieux vous aimer, e&pàus servir, 
m ĵ>ur mieux servir ét"aimer mon prochain” (pág/^^Si:

A sua, oração mental vai-se elevando de grau erm & ^A té

Jtanéidade nova; :E com que Jèrvòr êle as dizia! Quaftd9i l |lf ; 
Épuvi pela primeira vez rezar o Padre Nosso, senti. çpmpyer^eti 
Ijjae a alma no frêmito de quem se acha de repente tóarispqr-* 
Ifbiado ante a presença invisível de iDèus. Ouçamos ainda estás? 
I^ónfidências edificantes: “De Vabseiice de préoccúpation spt- 
vrituelle à Vépanchement de mon coeur en votre sein, à l’orài- 
|son mentale et a Veffusion mystique, vous m’ave% conduit 
jjjjisquSà là prière liturgique et rituelle. Celle-ei, je la recitais

le 
du

^pivin  Chestla creature envers son Créateur, des scrupules et 
%des problèines moraux et religieux de ceux qui nous ont pré- 
ifçédés sur la terre, des cris de reconnaissance et dfamqur diri-
$$jj$és à votre Suprême Bonté. Mais je les récitais comme Voúvre 
H%’autrui. Aujourd’hui, fa i fait un pas en avant': je me sUÍ's: 
f^assimilés ces priètes et je les prononce comme émanqnt de 
mmoh propre coeur... En devèloppant la pratique j’di senti 
Wcombien elle m’aiáait dans le ̂ ens de Vaspiration suprême 
|Ijqui me guide dans tous mes efforts: m’únir à voUs, Seigneúr j  
j|JçhUque fois plus intimement, d’esprit, d’ânie et de coe0j 
|fçomme dans la communion vous daignez vous jinir à moi '^p 
| tcorps, malgré mes iniquités et Vindignité de la demeure qtie 
íf -je vous offre. M’unir à, vous; plõnger comme une humble pe- 
p;tite goutte d’eau trouble dans Vocéan de votre pureté et de 

votre perfection; me confondre comme Un minusculè grain 
|ijd’ombre dans le rayonnement de votre splend0r};dVQt''pk^- 
|%dme entre vos mgins comme un pauvre petii óiséày., pleih de 
■è; confiance, mais épouvanté des menaces et des ‘périls exté- 
Wrieurs, et dont le coeur bat a se rompre contre les doígts qui



r í., v. v r ..E à sua oração terminava com esta oblação Suprema..
% <yt(je  me- prosterne devani vom, en vous clàniqni mòn amour, 

í f » vous siippliarit de me pard&nner et en implorànt votre, se- 
cours pour fite purifier, expier et me montrer moins indigne 
de votre Tnisèriçórde.

Et jème donne d vous. Un bien triste cadeau, couvert de 
péçhés comme je le suis.»Mais prenez*moi quand même, ô 
mon Pèrè, par pitié ei par amour de Vamour que~ fa i pour 
vous . Tout ce que je suís, ce que j’ai, ce què je váux, c’est ã 
vous que je ledòis. Ma vie et ma mort sont entre vos mains.

Ü fe ' 
! ■'Í‘W

Je vous ai confie mon eojps, mon âme et le soin de mon salut, 
Prenez-moi. 'Eaítés\de, moi ce que vous voúdrez, votre chose, 
un instrUmemt defvotre voíonté. Je suis à vous. Et dans la 
vie, la mort et Veternitê,faites que je devienne, et sois Chaque 
fois-plus, votre ènfanis&umis,. obeissdnt, recónnàissant et in- 

, diciblement àimarit, un chrétien selon votre coeur, digne du 
sacrifice suprême que vous avez fait por moi, Ámen” (pági-
na 53) . : ':.v' 4'-; ■ " Y.

É a efusão elevada de quem já entrou profundamente 
nos mistérios inefáveis da união divina. Os que tiveram a 
dita de o respirar de perto nos últimos tempos reconheciam-
no com facilidade. Através do invólucro material de üm cor 
pó qu e se ia enfraquecendo de dia. para dia, luzia a beleza 
Serena do espírito .totaímente submisso aos desígnios adorá
veis da Providência e fixo na contemplação interior das rea
lidades eternas . Deus enchera inteiramente a sua alma puri
ficada. A morte foi para êle apenas a queda de uma barreira 
material, cuja opacidade se ádelgaçava mais e mais; às pe
numbras da fé sucedeu o êxtase da visão imediata do Infinito 
Bem que êle tanto amou.
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| f ; . Não; queremos fazer mais comentários nem ^ d ü á r  as 
^lições que se encerram nesta vida admiràyelment^ |èò|inda. .

l^üência singular das grandes realidades. Êles r||ç|i^ifjaqjs 
lííuma face talvez menos conhecida, a face interior, 'í je fq ^ ^ s . 
flmaiores estadistas ç das maissólidas culturas do 
ptèmporârieo. O sôprò que lhé aniniou tôda a 
||ihspirou a beleza das ações foi Ò amor sincero - e'
||©eus e a  fidelidade inqüebrantável aos ensinamentos dÓ^yl^;; 
||gelho. Sôbre tôdas as coisas prezava êie á sua digíi:i d i# | | t ^  

~ , Ò mundo gravaria talvez na lôusa da sua
_  ■ !  • •••' ' j .  ' 1  .• . ■■ t ■-1 ' ±i : ____-a  . • a - V

í ' °
esõcipsf

|'. êle preferiu resumir a sua vida num áto réligióso, simp^ês|d 
||.'sublime; Eritre os escritos deixadosà família foi encpdtfãdSr 
| |  çm dois lugares diferentes, uma fôlha de papel, t e n d ò |^ | | |p ' 
f: uma cruz e, em baixó, em carécteres traçados por m^ltídí*'
|''mula, os fizeres: - ".,'“'17 9 ' .■

Ad pedes tuos... 
Fiat voluntas tua. . .

E nada mais 
È a

a posteridade.



Na plenitude dos anos, o anjo da morte bateu-lhe à porta 
para acompanhá-lo ao descanso eterno dos justos. Os admi
radores dá sua obra literária lamentam, inconsoláveis, o 
desaparecimento prematuro do artista da palavra. No firma
mento das letras foi o seu brilho fugaz, como o de um 
meteoro. Os que, nos últimos tempos, lhe conheceram de 
perto as ascensões espirituais choram a perda irreparável de 
iim apóstolo, cujas irradiações benéficas poderiam amanhã 
éstender-se em ondas de incomensurável amplitude.

Uns e outros tèriám talvez a idéia de erigir-lhe no túmulo 
uma coluna partida, símbolo de tantas esperanças desfeitas.

Mas, o olhar cristão, que, iluminado pela fé, vê mais 
longe e vê mais profundo porque vê de mais alto, procura 
discernir as razões superiores de uma Providência que não 
erra nas disposições de seus misteriosos desígnios.

: Paulo S etúbal preencheu a suá missão na terra; não a 
deixou sem legar-nos a mensagem essencial de sua vida. É 
êste o significado profundo destas páginas que se vão ler. 
São, como nos diz êle, “notas íntimas, notas vividas, notas 
humanas” . Às reconstruções animadas da história ou às 
criações imaginosas do romance que lhe encheram a ativi
dade literária de moço, sucede agora o depoimento vivo e 
sincero de uma existência, qpe sangra ante o sofrimento e 
se aproxima da tragédia final. Êste depoimento sem váidades 
brota-lhe do coração, espontâneo como um ato de caridade 
e imperioso como a intimação de um dever. As suas confis
sões poderão servir de lenimentos e de conforto a outras exis
tências atribuladas e abatidas: eis o que as inspira: “essa 
idéia, só essa idéia, deu-me ânimo a que, vencendo desalenta-

PAULO SETÚBAL
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Adoras canseiras, eu ixié:.;'-al4ráj5ŝ - —'■
^trabalho que os meus olhos não verão

E que nos traz esta mensagem comovente, entre
a vida e a morte, uma e butrá sentidas em tôdáíti® ^

; pungente de sua rèalidade? Traz 
S etúbal com Cristo Jesus, do literato 
ficado do, calvário, da inquiétuâe; contempjòl|ijn|a%^M^^^ 
íohte eterna da pàz, da criatura com o seu 'dria§ôi^^ÍiÍ‘̂  
um ano que me encontrei realmente comó^rCristq«®|||p|^!p 
apareceu de improviso no meü caminho . P è r g u n i ^ ^ ^ ^ p l  
sioso: quem sóis vás? Êle me disse: Eu sou o eamijim^a- 
Verdade e a Vida.’*

Pode imaginar-se encontro mais grave? Pode avaiiar|àeib.: 
,que representa numa ejdstência; instável e désorieM|Í&||tí:
. revelação inesperada do grande “Caminho” que a léviaí|i^^p; 
à paz do ^eus destinos? Pode sondar-se a prof undezâ 'd r̂eVO'- 
lução que provoca na inteligência e no coração de um:feo|tíç|n'V 

' o aparecimento da Verdade e dá Vida? - /' V •
: A mudança A totál; "completa, e definitiva á inve^g^^^j-

todos os valpfes. Do mundo das aparências e ilusões pís||^jé> 
com surprêsa para o da realidade plena. Sôbre a fugacidá|íé ̂  
do tempo e do que nêle aparece e desaparece projeta a etéralr. 
dáde a suá luz serená e infalível. Há 20 séculos quáii(fê;^|; 
caminho de Damasco outro Paulo se encontrou com <
a vista, a princípio, se lhe ofuscou ante o esplendor da 
riçãb, Mais tárde caíram-lhe dos olhos ás escamas e b mdíidãV; 
reapareceu transfigurado. Impressão análoga experimentou 
também o nosso Paulo ante a visão do Senhor. “Depoisyqué 
o conheci... tudo, ábsolutamente tudo mudou na minha 
existência como por encanto. . .  Transformei-me. Transfor
mação nas idéias, transformação nos gostos, transformação 
nas leituras, transformação no modo de encarar a vidá” i V~

Assim é. O homem que, à claridade divina, encontra a 
solução do seu verdadeiro destino, purifica e aprofunda o seu 
olhar; julga à luz de novos critérios e descarisa inefàvelmente
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^nât^osse> dè felicidade, antps debalde procurada. “ Desde
, ientapi a felicidade veio. . Mas que felicidade diferente da fe- 

i iíeidade que o mundo sonhai’? Na serenidade pàcificadora 
desta bem-aventurança nova absorve-se o problema angus- 
tídso da dor . O sofrimento, pedra de escândalo para tantas 

v;; ̂ m as que o não sabem • olhar eoip olhos ilurctoadès pela fê, 
i V qparece em sua <vèrdadeita fisionomia copou b mensageiro 

austero dá iE^oyidêhèia á: serviço do Primeiro Amor purifica 
08 corações, iniçia-os nos segredos do apostoladq, solidariza 
as almas com Gristo na, obrá redetítora dã humanidade, rege
nera, estteula, elevsYe prepafa 'às gfapdesv ascensões espiri- 
tuais. O problema da boi; só b cristianismo prqfuhdaménte 
vivido íèsòlve em Spa plçnitude > A experiência de 20 séculos, 
vem hoje acrescehtarise ;máis hm testemunho valioso é comor 

f vido,. “O/ sofripoentò A dbbiya do céu. . .  Foi ípelp sofrimento 
qüè eu; cohhéèi de pèrtò o méu ài^gO ..
foi. . o caminho dorido e áspero mas abençoado qde. .. me 
levou para esta doce paz de espírito ern qüo hòje vivo.. para 

. esta felicidade, para esta pafadoxal felicidade déhoe ver doen
te, certo de morréf bréve e por isso mesmo ditoso, serenâmen- 
te ditoso, porque sinto que fui assinalado pela mão oculta e 
misericordiosa de Cristo” . ' • ';•;• Yv Y-Y;. Y'Y vY*

líâò; Paulq. Sutúbà^  passou pçla existência em vão, '■ 
Assinalado pela mão oculta è misericordiosa de Cristo, êle 
,deixou-nos o seu testemunho que não perece . Christus keri, 
hç&ié, ipsç et in saecula. pntém,; conio hoje e como sempre 

Y iCristb é a rsolUção ,do enigmá huhiàho-. Ós progressos da ma
téria e da velocidade fiçam infinitamente abaixo das exigên
cias do espírito. Para a inquietude dos nossos corações só 
Êle tem paz. Para a profundeza dos grandes sofrimentos só 
Êle tem bálsamo de consolos eficazes. Para a aspiração irre
primível de destinos imortais só Êle tem promessas de vida 
eterna . ’•

Eis o significado e o valor desta mensagem que nos chega 
selada com o dom da vida e a sinceridade da morte.
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* As circunstâncias imprevistas dêste 
varam-nos, pela fôrça dominadora dos
iterar a serenidade do programa pedagógico

Os prõblemas do ensino religiosô decretado .^ ^ ^ èd e í'.
tJ'" '£'̂A$Wjívi f:r

reiniciado em 1930..

surprêsa è o da constituição da família atualizád<3»;^|í|fi|| 
gumas àriieaçás no horizonte absorveram por '*cb^ in i^^ !. 
nossa atençao. O que, porem, /pareceu xmposiçaOÂf;|^ga|^; 
dás. contingências a quebrarem ã harmonia das 
lógicas, foi ria realidade desígnio providencial .a 
duas questões fundamentais e xntimamente ^ le la c io ^^^^v p . 
xima unidade mais prdfimda^  ̂que a das co n strü çó es^ ||^ ^  
ciais de ^rogràiftas simétricos ; - Sé ria /problema' 
mente pedagógico é o da preparação da Juventude 
résponsabilidades da vida de fámília; se :há campo 
superficialidade da moral leiga revela çom mais çvidêricija .a/

* Conferência às professoras do Sacré-Coeur, em 12 de ui*- 
vembro de 1931, e ao Centro D. Vital, em 27 de novembro de 1031,

Esquema:/.' • /;'r' - ^
; /" Õrigèpi da crise da família r - o individualismo ■ . /;

I — O individualismo nas idéias —> Crítica da razão individual 
— O estudo destas questões exige competência intelectual é, 
elevação moral. -L /

II —  O individualismo nos costumes: r . /■ \
domésticos — importa restabelecer o gosto da vida simples:, ; 
sociais ~  atmosfera amoral e imoral. . > ‘

Reação dos poderes públicos e das inicÍativais.;peésQáis.: 
Ação legislativa em defesa da família. 1
Reforma religiosa indispensável.
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ji^4|^uíiciêhçia e ineficácia é o da formação das consciên- 
^ 'f^a raos árduos devères dá vida conjugal.

nós sendo possível iniciar uma nova ordem de idéias, 
^v^referi rematar a série das. palestras dêsse ano com um es- 
í> : tudo sinóptico do problema da família e das grándes éxi- 
. .gênôias, intelectuais, sociais e morais que impõe a sua de
lí'.--fesá; Por esta via descobriremos mais fàcilrnente as linhas 
i,; fundamentais • de úma pedagogia séria e eficiente na prépa- 

ração das aimás jovens pára a construção dós lares felizes 
de amaiihã. : ■ vÇ'i':.;;-v

A crise da,família é a mais grave das que podení amea
çar a existência :de um povo, As outras - -  as crises eco
nômicas e financeiras/ intelectuais e políticas, são de sua na^

. ■ tureza efêmeras e, em: última análise, superficiais . 1 A pró
pria desorganização dõ‘ EIsfádo, o desmantelaménto dá auto
ridade civil não são nécessàriamente crises fatais. Não fal
tam exemplos históricos numerosos. :— só a  China nos pfe- 
receria .mais de um j— de povos que, depois de se debaterem 
por um período mais ou menos longo nas convulsões da 
anarquia, encontraram de novo, na unidade reconstituída do 
govêrno, o princípio de coesão nacional, de paz é de prospe
ridade . Quando, porém, o màl se instala, de manéira per
manente e generalizada, ná intimidádé dós lares, o perigo é 
imensamente mais grave, a  ameaça é, de morte. Com a fa
mília se acham indissOlúveimènte ligados os' interêsses vitais 
dá conseívação e dá formação da espécie? As gerações que 
se áúcedèm e asseguram, com á sua existência continuada, 
a vitalidade de uma raça, nascem, educam-se, preparam-se 
para a vida social no silêncio do santuário doméstico. Se
rão ou não serão; serão boas ou más, conforme a família
corresponde ou não às suas finalidades naturais. Os povos 
que num gesto inconsiderado desorganizarem esta tríade in
substituível— pai, mãe e filho, perecerão’de sua temeridade 
fatal.



./ ••.' ■ """■■. .. / ; . é t 1 ■ :T”W;-..
p .  ■•::. Ora, que na nossa civilização ;/
gm ília’ apresente numerosos sintomas de s p ^ i ^ q u é ■ ’ 
| | á  ninguém hoje ousaria contestar. Crise d ^ /èo n l^^
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|fàproximandõ do limite em que e tdtaímêntel suf ..
psistemà dos três filhos preconizado.

^^rahç^^sucedeú’ bemdepressa/o;^êidois^;:pvdes:r» ^ ^ ^ &  
^hòje  ; já :; vai/cedendo lugar áo çasal escoteiro' a ;qüi)ar§f0 í 
|sência completa de descendentes deiixa tôda a Íibe]ifdfI|Íl 
^ movimentos (externos e internos), não só, mas de {sucesi 
Uvas destruições e reconstruções. <

Na raiz de todas estaS enfeimidades dé 
||cada vez/mais grâvementeàs .institüiçõès^doto^
Istrarsê, un^a mesma concepção geral/ d a : vida, a o r Í | í | f |^
lidêiãà e a/inspirar os còstunies./É^
Ü W . ; i - i ~ -úJ-’*.iuíi-i.- **r* 1 '

«V. V'/ 
* /

l « l l

v"M,| : f í

If-nas relações «sociais; quase tôda a literatura do ■ s é c ü l q ^ í ^ ; ’ 
vulgarizou-o entre as mãssas, saturando de idiossiiqéy.al^'6 : 
individualistas tôda a atmosfera em que réspifanv 
ligéneias e os corações modernos. 1

Insurreição do indivíduo contra a espécie, 
ècoMTE, com uma palavra: grave, a essência do ind i^ i||tíj 
v ino. De fato, nesta concepção da vida, o indivíduo é o dpií 

|r- e supremo fim de si mesmo: Gozar é o seu direito supreb*
|f  ninguém lho pode limitar e contrastar; os quadros da 
% social não têm outra razão de ser senão garantir-lhe ê|s:és'
|V direitos intangíveis., Entre as formas de gôzo, ocupa o pri- 
|:  meiro lugar o amor. O direito ilimitado ao amor é, |>ôi|#?à:
^ primeira afirmação do individualismo. Nenhuma, disciplina 
f j  sexual pode. impor-se à livre expansão dos instintos. Satis- 
:í, fação dêste amor, eis d que buscam os esposos no casamento;

v \
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constituiafinalidade suprema. Se as contingên- 
vida não assegurarem aos cônjuges, num primeiro en-

jnce> a felicidade almejada, plenos poderes de dissolver uma 
nntião quo mentiu às suas esperanças e recomeçar a série das 
tentativas. O direito do divórcio, corolário do direito ao ca
samento. Nesta atmosfera o füho hão representa senão uma
carga para os casados, um obstáculo indesejável à realização 
dos seus sonhos de felicidade. Ao seu arbítrio ficará, pois, o 
suprimi-los ou limitá-los artificiaímenté. Um ou dois para 
desenvolver a riqueza afetiva dos instintos, maternos da mu
lher e proporcionar-lhe aSsim a possibilidade de novos pra
zeres , Mais, fôra umpêso insuportável. Se as exigências da 
conservação da espécie pedirem uma prole mais numerosa,
que a sociedade se incumba desde o berço da sua educação. 
Ao Estado aproveitam os, filhos, sôbre o Estado pese o ônus 
de formá-los ̂  Restrição neomalthusiàna, aborto, infanticídio, 
outros tantos direitos incontestáveis implicitamente envolvi
dos na concepção individualista e explicitamente reivindica
dos pelos seus pioneiros de vanguarda.
: O esfôrço salutar em ãefèça da família, se quiser ser
profundo e eficaz, deverá cohcentrar-sè núma reação contra
o individualismo na variedade multiforme de suas manifes-

: Reação, antes de tudo, no domínio das idéias. 'Aplicado 
ao pensamento, principalmente ao. pensamento orientados da 
moral, o individualismo tem gerado esta anarquia funesta, 
na região superior da inteligência, onde qualquer desvio nos 
princípios acarreta consequências de gravidade e extensão in
calculáveis .

Um grande escritor moderno, sociólogo perspicaz e pe
dagogo experimentado, reclamou a urgência de se escrever 
quanto antes uma “Crítica, dá Razão individual”; um estudo 
sereno e objetivo da nossa Competência isoladâ, da extensão 
e, dos liníites da nossa experiência singular, dos inúmeros fa
tores subjetivos de êrro nos nossos juízos. Mais que uma crí-
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| |  tica da Razão pura ou da razão prática xlo- " v 
o de que precisamos é de uma Crítica da rtfáã&^M^incíyiàh 

E não há domínio em que esta nècessidadé, sej a m ai& 
‘r  urgente dò que o da vida moral. Ràs -outras
|  dos por êste bom senso que as paixões ou os interÉí'sès> n ãp ,Zv . - • . _ - ' “ . • Ly.V ‘ •*

f  homem hoje sé Julga no direito de decidir em ú lti^ à^ |h |^ ;: . 
i  tância das questões miais importantes què interessãtóí;a:^âafj^.t 
$-■ dos indivíduos e das nações. À competência H^òrdça\e:;ç^^^?,^ 

cializada substitüi-se o mais superficial diletantismo 
h jornalista que, em vindo à baila um problema de mortd^dãoi;.; -
; , se arvore o direito de vir, esclarecer a opinião pública , 
|  a inconsistência de Um parecer redigido à pressa, so b ;^ ;|^  f 
|  , pressão do primeiro livro ou' do primeiro fato , :qpe?;':^ò\; ; 
jf ocorreu. ' - v-

E no \entanto as exigências de capacidade no dormíniõ; 
t  científico da ética são muito mais profundas e complexas. ;; 
I que em qüalquer outra ciência. Exigências, anj«s de ̂ tudò,

: * tio domínio -puramente intelectúai; x
Achamo-nos em face das questões fundamentais mais 

v importantes da vida humana: Para resolvê-las é mister co- 
• nhecer a fundo òs refolhos psicológicos do coração è às con

dições da vida social, as relações substanciais qué prendem 
a existência dos indivíduos à conservação das sociedades. 
As consequências íntimas ou remotas que uma lei vai des-' 
pertar no funcionamento normal da nossa vida interior 
como na orientação da nossa atividade coletiva, não as en
xerga com clareza senão quem possui, ao lado de um conhe
cimento vivo das realidades espirituais da nossa vida psi
cológica, uma verdadeira intuição da história. Experiência 
individuàl, segura, perspicaz, límpida, enriquecida por uma 
experiência coletiva que a observação dos séculos amplia pêlo 
imenso campo das gerações que nos precederam. Estas sim-
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êneiás. do mais elementar bpm senso já nos mos-
arànique, por via de dedução científica, pessoal, só á um pe-

P t ^ í

‘ ‘
W;,i .t>‘ VÍ)!VX<:, -J,

: . '

jj$W .
WV:

i p :

òíide se éxige tanta profundidade e. concentração, à dis- 
l l f t t  ; cussão das praças e dos; jornais, é atirar o que há, de mais 

Sério à frivolidade funesta de todos os diletantismps sem res
ponsabilidade .

' As exigências puraimente especulativas, porém, compli- 
çam-se aqui com as exigências de ordem morai. A perspi- 
ciacia das inteligências é . condicionada pela purificação da 
vida. Na investigação, dás verdades práticas, çáda progresso 
ameaça urna paixão, cada dedução nova põe um/limite à am- ' 
bição dos nossos interêsses; ‘ todas as conclusões têm uma re
percussão une^iata sôbm p; nosso procedimento. Só à custa 

; de sacrifícios e dé^reU^nciás é que o homem real e concreto 
sé eleva: à altura d ^  exigências'de uma filosofia profunda 
da vida. A émancipaçíp /inorai é aqui a primeira condição 
do conheçiménip objetivo da Verdade. ■■ /> :

Ora; êste grándé esfôrço de libertação interior não é a 
: condição normal do grande número. São poucos os: que se 

decidem’ a aceitar uma disciplina pessoal coerente, a julgar 
e. condenar o ' seu passado è o seu presente, e aceitar. as pe
sadas responsabilidades de uma doutrina - qúe não se realiza 
sem grandes sacrifícios.. N ietzsche, tão artificial e estranho' 
às realidades-dá vida no propor òs remédios positivos à crise 
moderna, quão perspicaz n^ ã no$sa Civilização,

;; mostra còmõ o nossp individualismo se rèsolve afinal no 
reino do filisteu cultivado, da mediocridade infatuada que 
se considera como o centro e a razão de ser de tôda a cul
tura, e risca da vida túdo o que ultrapassa a sua visão aca
nhada. É, diz êle, “uma suhlevação popular em favor da 
superficialidade” (Ap. Fõrster, Autorité 'et líberté, pág. 70).

A maior parte dos homens não reflete nos seus juízos 
mais que os impulsos surdos de suas paixões, de suas ten-

pç:
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•'iv'R.|l.tr , '■ v->,'•  .!'•»A».■ n :>rTV<t». v ■1..ratòBÊMr-' - 1^ |n c ia s  infertoreSj de suas aspirações 
f|ièntes. E o grande filósofo' antigo;que 
Èatos à sabedoria à disciplina preparatória deVj^$|u^ò;í|st ' 
ÈietisniO:;exigia apenas a primeira e mais
H rtrm dm noc  r fo  l i m o  Tn.ccm: p .Iq v q  n a c  -v' .: •■■■'.>

Stinos dò “Die Welt 
jlíba ação preponderante
# u a r . í  '•."

ais Will u. ^ r s t e U i n g ^ - ^ I q g ^ ^ ^ ^ i g l  
rán te" da: vontade ba

.Cfciní. esta ■ aütonòmia. ipdíirtduaiíiasróttestiSiBáH^É^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^  
péu-se:. de um progresso na “liberdade do.
.Grande bem, a liberdade, de pensamento, mas 
jjtjé. éXistè, onde o pensamento ^
peçebeP só .as impressões da; ^

t̂a:èmi,̂ nifo ■ é:.'nfo.pirbgr ŝsó ̂ neáfo-ifoerda^e .sa lv á d o ^ ^ p ^ ^ S i^ ^ g ^ S

é aos desé|os individuais 
Igêndias tirige-se cada vez n 
.Éfos afetos desordenados da viuav uon; vez ae uma 
Irreal da vida temos “uma filosofia da frivolidade.: u n iã j :^ ^ ^ k |M a j ; | «  
ItiCa dó instinto,: um livre pensamento da paixão” '

fescravidáo cada vez mais tirâniça.' do pensamento ã s ? ^
i^ .n- ■■ r s r t f *  / í  i o o a l i o ó  í  v \ r l i t r i r l n  n i c i  \A  ' n f  í t r í  / 4 o  / í  n  Ü ó í r f i i i - f v i

.pervertidos (Pedag. sex., pág. 19) ]
O domínio de nós mesmos,

|s tintos* a vitória das nossas paixões, 
o que nos 

^.inteligências
^grandeza moral universaliza o nosso pensamento. 
f|, Muito de passo quisemos acenar a estas graifoéa^toasí 
|;-de uma “crítica da razão individual”, principaliperitê ém 
^questões que interessam o govêrno da vida. Por falta-de qua-

3 emancipa das tiranias subjetivas, o que abre‘:ja|t,. * •■: ;f|É 
ias à influência salvadora da verdade objêti^a,.m ;; : .V'

1 H
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Kv ^ i p i ^ iiptáectuais cuja reunião num sió indivíduo não é tão
A: /;:. :gi ̂ M flqp^nte- mais por ausência de uma elevada disciplina do 

qUe nos faculía o pensar de maneira realmente obje- 
em sèuS intricados assuntos, a grande massa humana, 

ÉÊIII^«-abandonada aos seus recursos individuais dè investigação, 
não é capaz de descobrir o grande tesoiro de verdades ético- 
relígiosas fundamentais à vida do homem.

Da luta contra êste individualismo intelectual, cujo 
efeito espontâneo é afastaí-nos cada vez màis da verdade, 
cumpre passar também à reação contra o individualismo 
nos costumes, nos costumes domésticos e nos costumes so
ciais.

**TBM*K*tf
j f ef^-v.. i." .

Nas famílias importa restabelecer o gôsto da 'vida sim^ 
ptes, ou, se quiserdes; a verdadeira jerarquia dos valoreç hu
manos, o desejo dá grandeza moral antes e acima da preo
cupação de grahctòzás; de brilho e de ascensão social. Quan
do o desejo de parecer, o apetite do luxo, o fasto da ence
nação — frutos espontâneos do individualismo que só se 
preocupa de si, se instalam nos lares, o empobrecimento 
da vida conjugal, a limitação dos filhos apresenta-se então 
como um cálculo egoísta. Economizar ou limitar os berços 
é então assegurar a possibilidade de uma casa mais vistosa, 
de uma mobília mais rica, da ostentação de tôdaS as modas 
no capricho e na tirania de suas contínuas flutuações. As
sim se vão criando tôdas estás necessidades fictícias, todas 
estás exigências de um luxo, incompatíveis com os deveres 
conjugais. : ■■

, “O auto varre o berço”, disse H. Lavedan das famílias 
ricas. Nas famílias da grande oü pequena burguesia os 
berços são igualmente varridos e para isto pão é preciso o 
automóvel. Esta senhora de um funcionário público ou- de 
um profissional modesto gastará, num vestido que lhe per
mita brilhar num baile, ou num tapête que faça inveja às 
vizinhas, a importância de um enxoval de um bebê. Ora, 
todos os moralistas e psicólogos observam — e cada um de
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r , : - . - ,*  . “ , ' *  /V ^pós pode fazer á mesma obsêrvaçao,
pejiue estas nefcessidades fictícias, esta á i ^ b i ^ S l i ^ ^ â ^  
Isâo suscetíveis de uma extensão indefinida, Qii4é?p|^|bijv,ér 
tsuma escala de ■ valores extra-individüais a
IÉ£a—’ • 4.aa*_*_____

v ::m

|êões, tôda esta fascinação de bagatelas (Sap, 
-------- A— •T/’. ■'■VVs \?yl>paatando nas espôsas o

^ Um fato autentico,: que nos conta Raí̂ m* ^  
1 tglité èt les moeurs, mostra-noS ao. vivo esta psic

llSi-:

Çum operário parisiense perguntam um dia: ^ . :< d e á ^ |^ p p p
topara outra, hoje, se aumentassem';QS'vossos^salári^lpli®^^^ 
phe qüe vesta alta marcaria uma ''ascensão :da natàllf 
Ihomem: refletiu e respondeu: Com sinceridade, J'— " -
líísom êste efeito. O hábito está feito. Cada qual a u r q ^ ^ ^ l i l  
pios. -seus,cômodos, ’ as - suas exibições, mas quanto/ a - | i p ^ ^ ^ ^ | |  
|a s  famílias,. ,  Nas províneiasmao^e^-radúl-certàm^l^ ^ ^ y  

joven^ presente ao diálogo, tomou a ?mao n á l^ p ^ 4̂ ^ '
■ie disse: eu, eú.majufariá: ^qtt^Eg:a-^áÍr^^hlg lid^^ ^^^^|:!;;;-:% ^

'^WmÊéiÈé
| | 5prriu; refíetiu um pouco, depois ;riu ;desabotoadahlèi|||^^^|;
* tendes; meu filho achou a resposta: mandariam

ipârios poderão aumentar, à situação écònômica to rna^^f/^

Maiores morais. Antes e acima de tudo o cumprimpntõp; .
^próprios deveres de estado, a estima das riquezáa\dá>^p^^|;̂ ?^í;Í 
If pessoal, da sua vida interior, da sua alma, depois, subdrdií r  '
|  nadamente, a satisfação dos outros desejos de expa^s|õ;.é^ri-:v . 
|  (jueza, legítimos quando se conservam nos seus li^it§§ 'na-
«, turais. Sem o amor da vida simples e modesta, à e ^ o  do- 
§! niínio de tantos desejos inspirados pela vaidade Oqp^aiCd- 
lr anodidade> numa palavra, sem a prática inevitavétfdô as^e-

tismo não há possibilidade de uma vida moral, pshdmem
• que na sua primeira educação não se habituou a vencer-se a

mví 4■■m
í
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||!§§mò> a dominar as suas concupiçcências, a estabelecer, 
:da vontade, o domínio da razão sôbre os

^ ■>i r t r t i i n '  ' n 4 * í i o  n M + n  na a a ! 4 ni4 * 0 A ? í a o  í l n  . i n i 4 n  w A  4 v i f a h Í /* ,» . A «

: 4 eve ínculcar necessàriamehte esta formação da virilidade,
está firmeza .de caráter, êstes hábitos de renúncia e de sa- 

; crifícip: É p único método que prepara às realidades da vida. 
Noá quadros mais amplos dá vida social, a reação deve 

ser mais, prófuiida. Djr-seria que nestes últimos tempos a so
ciedade se désénvolveu sem a menor preocupação das exigên
cias superiores da vida moral. Assegurar a cada indivíduo 
a pbSsíibilidáde de todos òs prazeres e de tôdas as satisfações, 
eis o que para ,muitos, constitui o ideal de uma civilização. 
Pouco, d poucp, sob a pressão das paixões, cada vez menos 
disciplinadas e; mâiá: insaciáveis, tòdás as manifestações de 
nossa vida social, inspiradás num àmoralismo cresoçnte, con- 
juram para. a formação de uma atmosfera irrespirável, onde 
tudo converge para multiplicar as tentações e tornar, por 
vêzes, heróica; isto é, quase impossível, a  fidelidade aos deve
res ináis. essenciais à vida da família. O romance, o teatro, 
o cinema, à imprensa, a exibição das ruas, a desenvoltura dos 
cartazes, aí estão a trabalhar dia e noite para demolir nas 
consciências a  estima da vmtude e sóliçitàr para o mal com 
esta fôrça psicológica formidável que é á sugestão, a suges
tão do exemplo, a sugestão; do número, á sugestão da fre- 
qÚência repetida. Todos os princípios da ética conjugal são 
contlnuamente solapados nos ■ entrechos dos romances, do 
teatro é dos; cinemas; tôdas ás tentações que semeiam a des-

• /•

graça nas famílias multiplicam-se a cada passo e revestem-se 
dos poderes mais eficazes de sedução. Queixam-se depois de 
qúe à continência é impossível, de que a satisfação dos ins
tintos sexuais é irresistível e que é uma quimera, uma uto
pia do misticismo sonhador o exigir aos jovens a castidade 
prenupcial, aos casados a castidade conjugal com os corre- 
lativos deveres de fidelidade absoluta e, eventualmente, de
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continências mais oü menos prolongaidasíPim^^laltíurais .
o
mo
física ou fisiológica é naturalmente condíciçna|ía^pp

iíiiítidade psíquica. As imagens despertam a s te n d e i 
"trizes, estas levam ao ato. A imàgitiacão:>a WMM

rsst*ções externas. Se tudo o que•,entra pelos sentidos 
rebro de jovem só lhe, fala de sensualidadqs^pm 
cpmo quereis que a álma conserve à harmonia dò\s^l 
brio interior, a serenidade pura dos caracteres íorttf® 
ginação sadia que condiciona o exercício normal <|è j 
berdade de fato, senhora real dós seus atos? A virtude! 
necessariamente a desaparecer numa sociedade que§!; 
organizar-se para hostilizá-la em tôdas as suas e^igên1 
E não deixa de ser sumamente dolórósp; o. rèflètirico 
formação da mentalidade pública em questõesvfêo dâ^ 
e tão vitais para a .Coiuiervàçãb; p desehyolyimèntpçl 
povo seja entregue ao mercantilismo interesseiro escra 
às ruins paixões populares. Cinemas, teatros, ronraní; 
pacotilha, imprensa cotidiana, tôdas estas escolas de Io, 
ção social, de regra são emprêsas mercantilizadas. qué.^p..^,. 
assegurarem os seus dividendos, exploram os baixg^;|ans||

■ tintos do homtem, corrqmpendpro: e .serrôndo-p. às 
mações cada vez mais depravadas. Aqui a reação deve 
dos poderes públicos eficazmente coadjuvados 
sadia da nação . Não nos sóbra O tèmpòparà 
quier, o que nesteS últimos tempos já se tem feito- 
tros países, em matéria de moralidade pública. A Fran§|.Xl?'^ 
aqui já nos daria nobres exemplos dignos de imitação. 
lei recente proíbe e sanciona severamente tôda e qualquer 1 "
propaganda neomalthusiana; as representações, os cartã?èâ},a - ► 
literatura que se vende nas estações; todos êstes, outróra fo
cos livres de imoralidade pública, já começam a ser áujeitos 
a uma desinfeçção eficaz da higiene social. Mas estãç ãção ■
dos poderes públicos corre o risco de ficar ineficieptè quando

m
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■não apoiada pela opinião pública mais esclarecida, Aqui 
JKasA; sôbre as boas famílias uma responsabilidade grave . 
Não é raro ver chefes de família que, contemplando satis
feitos o seu lar bem organizado, julgam haver cumprido a 
sua missão. Cumpriram n seu dever individual, nãò 'cumpri- 
fam o seu devèr sociai. Êsqueceram esta solidariedade qué 
prende, com vínculos, indissolúveis, de direitos e rdeveres re
cíprocos, os membros de uma coietivide.de. Oxalá, dêsse des
leixo em velar pèlo patrimônio comum, não venham um dia 
a sofrer a sarição dblòrosá na própria família atingida pelo 
contágio de uma atmosfera que êles não se esforçaram pára 
conservar suficientemente pura.  ̂ í

À ação social é indispensável aliar a- ação legislativa. 
“Nosso direito, escreveu Renajt è desta vez com razão, nosso 
direito parece téf sido feito pafa um homem que nascesse 
como os expostos é mofresSe como celibatário” . Assim é; o 
individualismo de que se achava impregnada tôda a ideolo
gia revolucionária de 89, inspiradora de quase todo o direito 
moderno, numa abstração funesta, desconheceu todos os 
grupos naturais que condicionam a vida huimana, e ante a 
lei não colocou senão a humanidade atomizada, partículas 
humanas incoesaS, ártificialmente igualadas num nivelamen
to inatural. 0> resultado inevitável e fàcilmente previsível foi 
criar, com a repartição injusta das prestações sociais e com 
a  ainda injusta remuneração do trabalho, condições de vida 
incompatíveis com a existência e o desenvolvimento da fa
mília normal.; Felizmente parece que também áqui entra
mos no caminho dos arrependimentos salutares e das repa
rações inadiáveis. Lembremos apenas uma ou outra inova
ção que já deu resultados importantes. Em França vai-se in
troduzindo o sistema das “alocuções familiares”, que permite, 
repartindo igualmente o ônus sôbre todos os patrões, au
mentar ó salário dos trabalhadores proporcionádamente ao 
número de filhos. Com a aplicação do sistema nas regiões 
católicas do Norte, imediatamente de 33 mil mulheres que
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trabalhavam nas fábricas, 28 j a a t t ' ^ ^ t è f u ^ a n à l a r .
A Colaboràção feminina -fora de casa já  se n^^lçfb^Va ne
cessária quando o trabalho do marido éra’ justâ^jèixpjrétrir 
buídò. No ponto de Vista econômico, é um dè^cô|^S:ti;pfiár . 
mèntò dà mão-de-obra, com arètiràda das ópêVâ|iWtiífl^q'v 
concorrerem cbm os homens . No ponto de vista. 
ção e da vida dé faijiilia, dá.' tftoéàtiçlaáe' dos 
cação dos filhos, podeis avaliar o imenso prqgressO 
A moderna legislação italiana vai-se inspirando tod^i^lpfôvV. 
sentido;, a Constituição alema de Weimar conjsagra^||^^a|^y ;̂  
tigo 119 um princípio fecundo do qual poderá 
uma legislação social mais 
dade. Pouco à pouco, estudando 
nização da. sociedade moderna, averiguou-se que 
anti-famüiàl; rompendo cbm a  Igreja e com a s . 
cristãs, á, cidade moderna pusera-se, pòr assim d iz á |^ ^ ^ 8 l |  
da natureza.” (Yerdierí Le Problème de la Natalité,

O. campo aqüi é imenso; porque não se trata sq. d ,e ^ |á ^ ;.(; 
de assistência sõcial de que venham beneficiar as fádiíiiáifír? 
indigentes/ou necessitadas. “Trata-se de garantias gerats|;^^>.. 
direito público quê se estendam a tôdas as famílias, 
mílias numerosas, quaisquer que sejam as suas condiçõgs;|^|< 
Remuneração de quem trabalha operário ou fúncioii^ídv/•/- 
públicò — em proporção com a§ exigências de umà família*......
que' cresce; redução séria dà cota dos impostos em prOpd^v^ 
ção do número de filhos; bôlsa de. estudos concedida de plá|í^/,;.: 
direito para a educação dos filhos, no estabelecimento ;escè^ : 1 
lhido pelos pais; pluralidade de voto ao chefe de família; na 
razão do número de filhos menores (De la unité, E, 201^ 
pág. 10 1); -*• o campo de reformas legislativas a realpàr.?é 
imenso; um trabalho sério e constante, esclarecido ppr um 
estudo objetivo profundo, poderá^ com o tempo modificar /ta- 
dicalmente o direito moderno, harmonizando-o com as-neces
sidades vitais da conservação da família. . ;
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:;^ ^ ^ i s c >  'serà. grande; mas ainda assim não é o mais im- 
è decisivo. Disse-o solenemente ainda há poucos 

no Congresso de Naiicy o Presidente Deschanal: “A 
das leis seria ineficaz se não fosse apoiada pelos cos- 

^luineSv Trata-sè de uma ohrà mpral; é a higiene dos espi
rites que importa melhorar; é a esterilidade das almas qüe 
se deve atingir : 'é uma crise das vontades que importa de
belar” (P. B., pág. 597). Çte mecainisnios le^isliativos são ino
perantes, as reformas econômicas são óu impossíveis ou in
suficientes se se não atinge a profundidade das consciên
cias . / E como atingir a profundidade; dás consciências é en
trar, em cheio, na nossa vida religiosa, é numa reforma re
ligiosa que se encontra a chave de uma solução integrai, coe
rente, eficaz da crise da família.

Não quisera-qüè esta afirmação parecesse àqui um re
mate artificialj ditado-por assim dizer ou inipôsto ex òfficiô, 
pêla minha qualidade de sacerdote; não, trãta-se de uma 
conclusão rigorosa á derivar, espontânea e irrecusável, da ob
servação positiva dê uma ciência social, Consciente de suas 
responsabilidades. Já  sé fòraih os tempos, ao menos nas áltâs 
esferas do pensamento, em que se tinha o fator religioso como 
uma quantidade desprezível, um epifenômeno inofensivo na 
formação e no progresso das sociedades; Tempos em que 
uma sociologia infantil julgava possível explicar e orientar 
ós fatos sociais, redüzindo-os a resultantes necessárias de cho
ques é contrachoqués econômicos.

A medida que os métodos de observação objetiva se fo
ram aperfeiçoando e substituindo as construções aprioristas, 
à medida que as ciências sociais foram apertando mais de 
perto, na sua complexidade real, o objeto de seus estudos, foi 
avultàndo a importância dos fatôres espirituais* A esta ave
riguação chegaram uns após outros, por vias diversas e par
tidos de todos os rumos do horizonte intelectual, os psicó
logos e sociólogos mais notáveis. Seria mister lembrar os 
nomes de Le P lay, T a in e , B ourget, B. K idd, T oniolo, e tan-
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tos, tantos putros? Àinda 
professôres da Escola de
zia a três os elementos que, pela, sua • ç o m n i i ^ ^ â p í ;' 
tôda a vida social. É o que êle chamou
dora da sociedade: o Lugar*, e sob êste .v'5!
dem os fatôres de ordem geográfica: o :Trabalhò^^a^ttj,tsana 
têrmo se designa “o complexo de In s tru m en ts  
ou intelectuais com que d homem explora o: t l | | |  
mente a Representação da vida, em que se in c lu i^  
trínas filosóficas,, morais e religiosas que num 
acolhem as adesões das diferentes famílias espiri 
povo (P. B ureau, Intr. à tó
e reações entre êstes componentes, sempre m óyei^^^ ilÍK
dinamismo, dependfe o equilíbrio variável a  cada 
da vida\social (144). ;•

E nada mais evidente à análise psicológicaV . , ^
que tomà o homem ante as diferentes S0Uçitàçõèsií̂ ^ ^ g ^ ^  
espélha riecessàriamente a sua representação da.: •
: concepção do universo, dos seus deveres, dp$
As prestações sociais que, no domínio' da família, 
dadé, das relações entre o capital e o tráb a iitó ^^^^^^ :> ;^"  
o bem-estar coletivo, não provocam a mesma 
materialista para o qual o problema da. fèlicidade>:sd!!^||®l 
resolver definitivamente na nossà existência e nairna^cdnllíí 
Ciência cristã que vê prolongarem-se oS: se|is dest|d9j | | |^ P  
perspectivas de. imortalidade. A ordem moral ~ .ís^ q § ff®  
complexo de leis que a razão objetiva traça a n o s^  f |Í^  
dade, não se impõe com a mesma eficácia nem enC ontra^f/ '/  
mesma fidelidade de execução, na consciência, que vê,i np :f ' : 
universo, o jôgo de um acaso sem personalidade, ou p p í e í S ; :. 
de uma evolução fatal, no seu determinismo irresponsávelj 
ou na alma que na ordem cósmica vê a expressãp|d||pâiiã 
Vontade Criadora, a impor-se-lhe como condição neeÇSsátiâ 
de sua perfeição e portanto de sua felicidade definitiva.
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l?em longe da psicologia rudimentar dêste autô
mato, que foi o hòmo aeçonomicus mostrado pela escola ■ li
b ra i .  A religião influi e inf lui profundamente nas cons
ciências individuais e na felicidade soeial e sua indispensá
vel influência é singularmente benfazeja. Não! estou dedu- 
jsíndp, isto é, partindo de verdade demonstrada da religião 
éára os seus efeitos;’ estou: induzindo, isto é, subindo dêstes 
.eleitos» observados coino fatos positivos. Aí estão êstes fatos: 
em todos os sintomas de dpgenerescência social, no crime, 
no suicídio, no divórcio, nà infecundidade sistemática, a in
fluência salutar da religião é atestada hoje pela universali
dade de sua observação,: ante a qual não se podem fechar 
ps olhos sem parcialidade manifesta.

Eis, portanto, a causa primordial da crise da família; a 
baixa da vida religipsa nas consciências, devida em grande 
parte à organização da sociedade moderna inteiramente 
alheia, quando não hostil, à ação preservadora do cristianis
mo Encontraram:se tôdas as nossas instituições sociais —- 
a ‘família, a autoridade civil em pleno funcionamento normal; 
por um exame de superfície não se viu a seiva religiosa que, 
na profundidade psicológica das almas, alimenta necessària- 
mente estas instituições naturais;*o Estado alheou-se com- 
pletàniéhte da vida espiritual e julgou que ás suas institui
ções fundamentais continuariam intatas e intangíveis na 
regularidade de sua estrutura e na atividade de suás fun
ções . ; Por algum' tempo, a riqueza de vida cristã acumulada 
nãs tradições dós séculos de fé conseguiu dissimular as de
ficiências de urna organização essencialmente viciada. Hoje 
o mal-estar agrava-se de dia para dia e toma as propor
ções de uma crise vital. Somos chegados a um dêstes mo
mentos de responsabilidades ipiludíveis. Na vida do homem
como na evolução dos povos há momentos em que o pro
blema de Deus se põe em tôda a sua gravidade com uma 
clareza a que se não podem frustrar as consciências since
ras. Para os indivíduos é a sorte eterna de suas almas; para



os povos são os destinos da 
tràgicamente.

O individualismo cresce desmesuradam 
êste egocentrismo, destruidor implacável de tô^à í 
tal e -social, não há senão a solução Ubertadóia 
integral que arranca as almas ao círculo estreito 
cupações terrenas e as faz gravitar em tômo dè 
essencial do Ser, o Indispensável de que se não 
cindir sem perecer.
; Ou esta Conversão salvadora, ou a desin 

ciedade pela dissolução progressiva das süas células
Perfeitamentie justo o diagnóstico e o prognóstico; 

Gladstone. É m  tôrno da família se travará a batej£ayí 
decidirá a sorte da nossa civilização e só o cristianismo.;
derá salvar a família. * • \
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nq campo da família que jogam qs destinos cia 
i nòssa civiUzaçaô e  $o ó cfcisttóhismo  ̂poderá salvár a famflia 

• Neste pensamento de uni dos maiores estadistas ingiêses 
t dqi sépülpXIX rè$ume^^ àas mòüésiás páiesjtras

qüe íiojé reehcetainps^^ - Gòm -visão' prófunda de psicólogo; çò- 
ríhecedòr dás tendências e inclinações humanas, Gi^ stòne 
•prèvira há mais- de méio século a çrisé dolorosa em que^hoje 
se debatam as instituições-coàjúijl^y' —

, * ÂWcução dirigida ao. Oentm .D; Vital, em 29 de maio de 1931. 
Esqueiha: ^ ■ - 1

Importâiicia e crise da ■ família .
#atps de ordem intelectual —- idéia sobre a constituição da 

v • fam ília . ,
puas .concepções antagônicas dá família 

I — individualismo — origem — manifestações 
:-v;,,.^yeação .á.íamília.- :

IJ Goncè^çãd racional da família 
Família —5 instituição natural 

/  Duplo fim ^inerariqmà dêstes fins 
Ò f im detefcmina a constituição
1, °) Formar 6 homem

educação física
* educação intelectual

Forma que corresponde a êste fim — monogamia 
Argumento da Biologia comparada

2. °) , Felicidade dos cônjuges — a monogamia
educa o instinto sexual 
educa e defende o amor 
ésçola de virtudes morais 

Vantagens sociais 
Conclusão



' Nãòhâexagerosnem pessimisxriós t e j ^ |^ ^  
por todos utóversalmenté reconhecido l 

.■nòrté-àmericana '̂ francésa, inglêsa, alemã: ;sô ;^ l||^ ^ |p â Íts ;, 
obras são altamente significativos: f a lê n c U í-^ M ^ ^ ^ ''*  
crise do lar, bancarrota da família. E púlniájmi^^ | .  ;.ç;
’os ensaios legislativos.de novas-formas-davidacon^l^í^^ro^. 
nados, na intehção, ingênuaou maliciosa, de s e u s t^ i^ ^ l^ ® ^  
didéntar;;piara .tlin ^ ^^ % ^iq r;o s^ d e 5̂ os^àé ,^ ft«^ p M ^ 'lfcy 
ção, que, por tôda a parte, vai, de dia pára dia, corresg|n |^ |^ ' ‘' 
menos às exigências de sua alta finalidade. -E o 
temporário, as ilações de experiência, a união livre, paÉájfil! 
não falar no divórcio e np nPo-maltupianismo, encontráín;:
adeptos fervorosos e pyopagahdistas, ardentes.

A situação é grave, infinitámente mais grave do que se 
poderia julgar; a uma simples vista lan,çada: 'à superfície das 
coisas.. À organização da faniília. hão entende só. cohi ú bem 
imediato, dos que â constituem; vai repercutir amplainênte 
em todos'OS domínios da yida colètivá. éhámaram-tta muitas 
vêáes célula da sociedade: da Sua estrutura e funcionamento 
dèpéndem de fato á cònsérvação e o progresso dos graiides 
organismos sociais. Paux Büçeau não acha ainda a çompa^ 
ração adequada à importância da função social da família. 
“Mais que célula social etc;” • r.: V - %. ;  .

Não há sombra de exagero na afirmação do ilustre pro
fessor na Escola de Altos Estudos de Paris . A vida de ípn
povo espelha sempre as virtudes e os vícios de suas famílias. 
É do silêncio do lar que irradiam tôdas estas influências írn? 
ponderáveis mas soberanamente eficazes que vão atuar na 
trama complexa das relações econômicas, administrativas, 
políticas e sociais que integram a vida de uma nação.

Esta situação complexa que coloCa o problema da fainf-; 
lia no centro de tôdas as questões sociais, se por um ladp nos 
mostra, em tôda a sua extensão e gravidade, as conseqüêhéiasr 
incalculáveis de uma crise da família, por ou tro jàhosestá  
a indicar o número e a complexidade de fatores que. rielá



exercem a sua influência incontestável. OS lares sofrem em 
conseqüência do regime econômico, doS sistemas pedagógicos, 
dá' organização social, das medidas legislativas, das influên
cias literárias, e artísticas. Tôdas as formas da atividade hu
mana, individual ou coletiva, vap, mediata ou imediatamente,, 
interessar a vida dá família^ como, numa reciprocidade ne
cessária de influências, do interior dos lares parte esta rea
ção que irá repercutir, como ámá bênção óu como uma mal
dição, em tôda á periferia das multiformes relações sociais

Esfddar, pois, em tôda a sua amplitude a questão da fa
mília, a sua crise atúal, as suas causas e remédios, fôra abra
çar, na sua totalidade, todo o imenso âmbito da sociologia . 
Tão vastas não são nem podem ser as nossas ambições.

Restringimos e delimitamos o campo de nossos estudos. 
Queremos analisar as causas de ordem intelectual que 'in
fluíram nas idéias modernas sôbre a constituição e a fina
lidade da família. Se assim melhor se define a posiçãb em 
que nos colocamos, revela-se ao mesmo tempo a sua impor
tância fundamental. Há, de fato, em todo o estudo uma idéia 
estelar ’—• como a chamaria Gbatby —  isto é, um centro lu
minoso de onde irradia a Claridade em tôdas as direções. 
Tudo está em descobri-la e colocar-sè com segurança no 
ponto privilegiado. Quer pareoer-me que o estudo solidário 
da constituição e da finalidade da família é a idéia estelar 
da questão. Uma crise profunda, persistente, progressiva
mente ágravada, que se declara no funcionamento de um 
órgão manifesta-lhe evidentemente um vício constitucional.. 
Há na estrutura do instrumento um defeito grave que o 
torna incapaz de realizar a sua finalidade. E dêste desequi
líbrio profundo entre as exigências fisiológicas da função no 
organismo total e as insuficiências anatômicas no órgão 
que a deve preencher, origina-se o .mal-estar, a dor, a enfer
midade, quiçá a morte.

É na idéia da constituição da família, como em causa 
mais profunda, que se prende a solução radical da momen-
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EM DEFESA’ DA FAMÍLIA .CRISTÃ 249

*tosa questão. Leis e costumes, lá inSr
|pirar-se para salvar a sociedade conjugal ou para;precipitar- 

lhe a ruína.
Ora, sòbre a constituição da família tôdas* aS?ld:éiás tóf. 

rmèdiárias, com as suas inúmeras tonalidadésy pòdfm; rl- 
pduzir-sè a dois sistemas nitidamente diferénclad'òsraíífret€a

'Uma em face da óutra encontramos a concepção, qitfe^jàdèf 
? remos chamar racional cristã, e á concepção indiviiíüaíistài 
Vda família. ' ‘ " f  v ;Cv!“''
If O individualismo — expressão mais. delicada pí^enqs 
|  ofensiva com que muitas vêzes designamos o màis ipcnn?, 
|féssável egoísmo — é uma tendência,
v tual e séntimêntal, — em que se embebem ptôfijúdiisl^lf^^ 
í quase tôdias as manifestações da nossa vida mo4erria^ ;^ i|^^  
% sobrara tqmpo para historiar a genealogia e a eVplúç^p|^asi 

idéias, não nos seria difícil acompanhar-lhe de perto as 
sas fases do desenvolvimentos s / |í lp | | | l

. Em Lutero, encontraríamos a explosão do mdividüalis- 
mo religpso; Negação da sociedade espiritual das almas como 
organização visível, depositária autêntica e intérprete fiel.idn. 
mensagem divina de Cristo à humanidade. Exaltação" dppm 
tia do indivíduo, isolado da vida social e constituído, pelos, 
direitos ilimitados do livre exame, árbitro único e juiz sp? 
premo assim dos artigos do seu credo como dos precéitoS1 
de süa moral. -

Em Descartes, a afirmação exagerada do jsubjetivismo 
filosófico que se emancipa temeràriamente de todo o .pas
sado, rompendo a continuidade orgânica na evolução do 
pensamento para concentrar-se no isolamento do próprio eu 
e daí tirar, como a aranha que de si mesma desentranha 
a sua teia, todo o material da construção filosófica sôbre 
que há de descansar o futuro.
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:• y Os dois subjetivismos/ represèntados por êstes nomes 
que marcam, como balizas, a entrada dos tempos modernos, 
díesenvolvem-se umi ao lado do outro para convergirem, em 
fins. do século XVÍIÍ, no que se pode chamar, com proprie
dade, o maior protagonista do individualismo contemporâ
neo, J. J. R o u ssea u , Como criação original do pensamento, 
seu sistema dè idéias é bem pobre. Na síntese feliz, com que 
J. t .  Maitee remata as suas. Conferências sôbre R ousseau , 

: duas pfopqsições resumem-no integralmente:. uma subjacen
te: “O que bem nje apraz, meus instintos, são sagrados e eu os 
chamo natureza”; outra explícita: “A natureza é boa; a so
ciedade corrõmpeu-a; volvamos à natureza” . * Mas a esta 
idèoldgia, extenuada e anêmica, Rousseau  emprestou tôda 
a fôrça emotiva de ■ uma vibratilidade contagiosa. Com o 
“sortilégio de Sua sensibilidade fremente”, conseguiu , ino- 
culiar èste estado sèritimenfel em qüase tôdas âs gerações de 
èséritóres que Se lhe seguiram.

Através da massa compacta dos literatos —r é tôda á in
vasão do íomantismò —̂ esta atitude individualista qüe se 
deíineára no alto em alguns grandes egoístas de talento, 
foi-se infiltrando nos salões da aristocracia, nas camadas 
próximas da burguesia grande e pequena até conquistar fi
nalmente a esplanada onde se aglomeram as multidões. À 
vaidade, o amor próprio, as paixões sensuais perigosamente 
lisonjeadas pelas novas doutrinas tornaram-se espontânea- 
ménte os cúmplices mais ativos na eficácia de sua propa
ganda;

Quem é jqpe não conhece essa atitude do literato mo
derno? O que o preocupa é o desenvolvimento de sua indi
vidualidade (notai bem, não digo personalidade, que é coisa 
muito diferente). É o viver com os seus sentimentos, com as 
suas emoções, com as suas idéias; o dar-lhes tôda a expansão 
de que são suscetíveis, sem indagar das suas repercussões so
ciais; é o convencer-se de que “os sentimentos que um indi-

* A propósito, cf. Etuães, t. 166, pág. 278.
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iríduo experimenta em grau intenso tiram da prójcria ..inten
sidade a sua justificação, e em qualquer hipótese tem di
reito a uma satisfação” {Etudes, t. 166, pág. 27Ò) . £)e BEiif- 
jamim Çonstant disse E. Fàguet: “O instinfo s q ^  
tôdas as suas formas, com tôdas as suas fòrças, e ,'pbrtáíàtc) 
som todos os seus incômodos, eis ô de que êle" deãcóhfiã^, 
sempre”. Politiques et mofàlistes du X IX  sièiclè, lk:Í; 3̂ Z 2 fâ: 
{Etudes, pág; 275). dom efeito, a exaltação dq àejnti|^é||tp; 
individtiahsta é, ao mesmo tempo, a formação de nm á:ip^aH  
üdadeAnti-social, O eu passa adiante de nós. Fará a^ele^a' 
da própria individualidade, com ó requinte de suas emoçpeS' 
intimas, estas naturezas concentram-se no culto dó própirió: 
eu, declinam a disciplina coletiva. e a hierarquia dos- valô-- 
res morais, desdenham, sob pretexto de vulgaridade, ji ŝdaS 
as exigências da vida comum. Nêles, comò dizia 
rAirr, o- desprêzo substitui a 'zombaria;:ç d.;desprêaô;|fe|i^%| 
cioso (Adolphe) /, i-':- : i'v:

Já sè podem entrever às consequências dêsta meh^h-i; 
dAde, aplicada à idéia da família. Aó ehtrar iia sociédàde; 
conjugal, o individualista recusa o menor sacrifício. déi si 
mesmo a uma tarefa comum exigida, como uiir devef* pelá; 
consciência social. Preocupado em viver a  sua vida, em rea
lizar a si mesmo, concentrado todo h a  cultura éxciusívaSâo" 
seu eu, com as suas inclinações secretas, com as aspirações 
e tendências do seu temperamento; não disciplinado :pem 
razão, a vida de família se lhe há de afigurar natoralmente 
como um novo estado em que dois sêres se unem párâígozár 
todos os prazeres do amor, sem outra razão de ser què a sa  ̂
tisfação tôda individual que encontram em vivér juntos òs 
que se amam. Desta concepção inteiramente individualista 
da família nascem, como de raiz profunda, todos os males 
que a ameaçam desde o divórcio até ao amor livre, das prá
ticas neomalthusianas ao aborto e ao infanticídiò.

A família não se poderá conservar, nem corresponder à 
dignidade de sua missão sem se basear — não já na areia
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movediça dos caprichos e das paixões egoístas w  mas no 
fundamento estável de uma concepção objetiva e racional da 
sua finalidade. Só uma concepção racional é digna do ho
mem; só ela poderá defendê-lo contra as fôrças dispersivas 
e dissolventes que dorhjíem .latentes no fundo de sua anima
lidade. Investiguemos sereiiamente esta constituição racio- 

- nal é objetiva dâ sociedade doméstica.
A família, senhores, é, antes de tudo, uma instituição 

natural: tão antiga como a humanidade, tem as suas ori
gens na própria vida humana que ela gera, forma, aperfei
çoa . Associação do honrem e da mulhep, sua origem pren
de-se essencialmente à diferença dos sexos e à sexualidade, 
é de si mesma tôda ordenada à conservação da espécie. A 
finalidade da família, portanto, superior aos caprichos efèr 
meros das paixões, independente do. arbítrio das convenções 

. positivas, é ditada pela natureza imlutável das coisas, Po
derão variar as aplicações históricas dâ idéia de família, nos 
elementos contingentes e acessórios que a acómpanhamt- As 

' relações sociais, entre os cônjuges, a majpp pu menor libèr- 
, dade com que se escolhem^ a autonomiq relativa da mulher, 

a base de economia nâ vida doméstica, o regime de sepa
ração ou de comunhão de bens púderãó evolver com a va
riabilidade das condições sociais e espelhar os costumes, o 
progresso, as preocupações filosóficas de uma raça ou de um 
povoAó lado dêstes elementos, que, n a  sua variabilidade, 
asseguram a plasticidade de adaptação do organismo fami
liar, subsiste-lhe sempre a sua essência imutável, a süa razão 
de ser biológica, superior às vicissitudes evolutivas das for
mas contingentes do viver social . Integrando os dois sexos 
num princípio fisiológico capaz de transfundir a vida, unindo 
duas pessoas na harmonia de qualidades psicológicas que se 
correspondem, completam e aperfeiçoam, a sociedade cònjuu 
gal é postulada pela própria natureza do homem como con
dição essencial de sua existência, formação e aperfeiçoamen
to. Os seus fins essenciais — conservar a espécie e assegurar
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i felicidade^ dós cônjuges — estão inscritos côrá ;Çaraeteres' 
ndeléveis rios instintos, nas tendências/ has 'é^igências^ dá 
rida humana. Entre estas duas finalidades, porêm^iciste 
mia jerarquia evidente que subordina o m enoiíá^  
jàrticular ao universal, o efêmero ao permanente ̂ Ga^jatir 
i perpetuidade da raça, bem social, bem humano :
ialidade primordial e direta da família. Dar"- abs 
i legítima satisfação de seus afetos — bem individíiah;é||^f 
jageiro — eis o que de um modo, não digo acidentãlj^asv 
iècundário e indireto, exprime as intenções da^/natür^a||':

Encontramos assim à base científica ̂ dé investigaéâq 
ei natural da família. Na ordem prática das atividades íó " 
:im represènta o mesmo papel que os princípios na ôrdêfn 
jspeculativa das idéias. Uma demonstração é concludente' ç 
verdadeira, quando lògicamente deriva da verdade d õ s f |||p || 
cípios; uma lei é justa e racional quando orienta, co^àséíj 
jurança, ós atos à realização da finalidade que lhes. cqhs# 
ãtui a razão ide ser. Não podereis Construir uma mãqu|rtll 
— seja ela tão elementar como uma agulha ou uma navaX; 
ha — se ignorais o fim a que se destina; não cOmpreéhdèp 
reis â estrutura ou constituição de um órgão senão à luz do- ‘ 
conhecimento da sua função essencial.

A lei orgânica da constituição da família será, pois* -ra^ 
cionalmente a exigida pela sua função primordial de conséi’-' 
/adora da*" espécie. Elevemo-nos, senhores, um instante do 
tferra-a-terra das considerações vulgares e paixões inferiores 
í consideremos as exigênciás desta função elevadíssima, de 
jue a família tira a sua razão dè ser, o fundamento de sua.: 
aóbreza, todo o respeito de sua dignidade: conservar e ap ||r 
Eèiçoar o que há de mais belo na criação visível: .o h o r ^ ^  
com tôdas as prerrogativas de sha natureza -i-rdesde a ihtei 
gridade do organismo até a cultura da inteligência e a for
mação do caráter.

Conservar e formar homens não é só dar-lhe a existên
cia ria fugacidade do ato gerador, é ainda assegürar-lhe todos
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§ f P s-de dfiSRávoiíViméntó. sem os quais a vida não é digna 
J ie :;ser vividaí Seni a éducação, que leva o indivíduo à pleni- 
tüde suficiente de sua espécie, a. geração é um ato imperfeito, 
inútil^ |em finalidade biológica /  Geração e educação são fun- 
Ções|bolhplémentares. A formação do homem compreende 
Sjnfés de tudo o que, com têrmo impróprio, se tem chamado 
^fràação física. Aó nascer. d “rei da criação'- íé a  expressão 
'^jaí mais ’ completa impotência/ respira e  digerejx precisa em 
;túdo da assistência material dos pais. Não é só durante os 
primeiros iheses da lactação e dentição, é durante todo o pe
ríodo do eresçimento, da idade escolar, da puberdade que os 
filhos não bastam a  si mesmos. A começar da correção das 
taras hereditárias, da observação dos preceitos de higiene, 
áté a assistência na eventualidade duma doença, e as pri
meiras iniciações nos perigos; da vida sexual tudo exige 
a ejíperiêncim a dedicação, o amor dos pais.. ■ ■.

E tudo isto só para formár no homem um belo animal. 
Mas o homem não é só, não é. prinçipãlmènte um animal. É 
também uma inteligência iluminada pela Íu2 dá verdade, é 
ainda uma Vontade, capaz de imprimir, por entre a anarquia 
das tendências inferiores, um a. orientação, elevada e cons- 
taiite à suá. atividade moral, um coração a -fòrmar-se em 
tòdas as delicadezas da amizade e em tódas $S gènerosidades 
do sacrifício. Mais importante que o desenvolvimento físico 
da criança é a sua educação psíquica, intelectual e moral, 
cujas exigências são tánto ma*oreS quanto mais elevado é o 
estádio dó progresso humano em que nos achamos.

Ora, não se transiriite num dia a uma inteligência que 
se: desenvolve lentamente o cabedal de conhecimentos indis
pensável para a vida; num dia não se temperam os carac
teres fortes, nem se consolidam os hábitos de virtude, labo
riosa conquista na luta constante contra as tendências im
pulsivas do egoísmo rebelde ê incessantemente a renascer.

Eis a missão da família. Qual a constituição da socie
dade conjugal que melhor responde a estas exigências fun-
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‘ damentais? Fora da união monogâmiCá iriÉssòl#éí|põdarão 
os pais desempenhar-se da grande responsabilidaiãe^ ÍJescar- 
temjp-nos numa palavra das f o r m a s '

: humana, represéntadas pela poligamia ou ,;poliq%^ 
plicando os lares, dividindo os cônjuges, foinenÍ»ndd?á ^  
lidades, os ciúmes, as preferências odiosas, im possíve^ , 
êstes regimes matrimoniais infériores -constituam • >
fera sadia 0 favorável ao desenvolvihíento físico è ;S
moral - da criança. Aprópria natureza física, q u e '^ r í |i |^ : ;v  y - '; 
lei demográfica, comum a todas as raças, e d .tô d d ã |^ ^ j |§ 'v  
tudesi equilibrando sensivelmente o mesmo núm erd^JiíÉ ^ *';?■ ‘ ; 
víduos pertencentes a cada séxd, mostra ;èxcluí-las íteççM#- ;': ĉ :^̂ ' 
nanteménte.. É visível que sõ a monogamia 
centração de afetos que poderá beneficiaria,.páiae,;^^
A dedicação, a delicadeza, a afetividade do coração 

l a autoridade firme, a constância na disciplina, a e n e ^ i |Í |^ |^ 3 :5:V:.í;; 
repressão, órópria do caráter viril, integram-se .na • 
dte um princípio educativo completo. Fisiològicamente i i^ ^  ’ 
ficientes para dar origem a uma nova vida, os pais ^

; outrossim psicologicamente pafa levá-la A perfeição-: 
do seu desenvolvimento. Na vidaconjugal''inteira, 
era tôda a sua sublimidade á palavra inspirada e r n n ^ /d ^ ^ ' ] . ^ ^  h-’ri- 
in corne uno. O realismo da expressão.sublinha m àg$fjji^  ■ ; 
mente a grande unidade da família exigida peja g randè^ í'' 
de sua missão: já não*são dois sêres separados, são ^u^S^ :- . -:V\;'V? 

: atividades harmônicas, sinérgicas, convergentes que se as^;-'}/-;i-í . ;r
'■ ciam e sé completam. Como a geração, a educação é devéi?!, .̂  

solidário dos que se uniram na. intimidade do conjúgio . v ; V
A êste tesouro' insubstituível das afeições de fâmííià; a  

esta colaboração constante das suas atividades íntimas têm 
os filhos um direito inalienável. Muito se fala em nossos 
dias nos direitos da criança. O primeiro e o mais funda
mental dêstes direitos é o de ter uma família, o ter pái e 
mãe que lhe assegurem não só a existência mas todos .os 
corolários de uma existência dignamente humana. A fina-



256 — ALOQUgÔES E ARTIGOS

liclgde biológicá do matrimônio é garantir uma instituição 
destinada a fundar esta família e assegurar aos filhos uma 
casa paterna.

Aceitando livremente O: comércio das relações sexuais, os 
cônjuges assumem a responsabilidade moral de tôdas as suas 
cònseqüêncías. O ato transmissor da vida é passageiro, o seu 
fruto, permanente. A criança, na unidade fisicamente indi
visível da própria Vida a conservar, defender e desenvolver, 
6 o símbolo vivo da indissolubilidade que para sempre deve 
estreitar bs pais na sua Unidade moral. Como indissolúveis 
e complementares são os vínculos da paternidade e da ma
ternidade que aos filhos ligam o pai e a mãe, assim também 
indissolúveis são ós víncülos conjugais que lhes dão origem. 
“No ponto de vista biológico, como no ponto de vista moral, 
escreve Grasset, a dissolução do casamento é um mal, e o 
casamento deve ser proclamado cientificamente: uma mono- 
gamia livremente consentida e indissolúvel” .

À mesma conclusão científica, inconcussamente firmada 
nos princípios de uma biologia hümana completa, poderia
mos chegar partindo da análise comparada da biologia ãni- 
mal. A uma simples inspeção que se detenha na superfície 
das coisas, nada menos uniforme do que a duração na União 
sexual dos brutos. Desde a aproximação momentânea até 
a mais constante fidelidade não há regime matrimonial que 
se não encontre atuando em algum grau da escala zoológica. 
Será então o reino da anomalia, do arbítrio, do capricho? É 
ver melhor; é ver de mais perto. Há espécies animais em 
que a fUnção do macho se reduz à simples fecundação dos 
óvulos ou fora do organismo materno como nos peixes, 
ou ainda no organismo materno como em muitos mamíferos. 
Por que? porque os filhotinhos recém-nascidos já bastam a si 
mesmos ou só precisam da assistência materna. Considerai, 
porém, outras espécies, em que as mães sejam incapazes de 
assegurar, isoladâs, a vitalidade das suas crias. Aparece-nos 
logo, ao lado dos cuidados maternos, a solicitude dos pais. O
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nculo entre os sexos já n^:;év^ssageiro^ -r^as|^sí^ ||íl|f^ ; 
iá estabilidade é determinada pela duração d ^
;s qüe tem a progenitiira da sua ação associada . É o caso 
) quase tôdas as aves e de alguns mamíferos/ sujpe*iorés, 
rtos primatas (Hylobates, Macacus Silemis)

Desta variedade aparente dos regimes sexuais • iiã .^érilè ' 
limai, ressalta, por indução completa, a _univerw~,i jU Ü- !ii-H&m-rna grande lei que domina, majestosa,: tôda a> Mo^g5ã;*'|íí 
vião dos sexos, cujo fim é refazer os : cU^ps  ̂a M r t ^ ^ i í ^  
mmente pela -morte nos efetivos da espécie, é detèr^nW d^iy 
i  sua ' forma e duração, pelas exigências naturais; d ^ |rb l |i   ̂
plicai-a à prole humana, com as suas exigências: èsp^íf^' 
is de desenvolvimento físico è de formação psitíòlógjeã||e' 
reis chegado, pelo método comparativo, à conclusão j:£ ^tap? 
decida ariteriorm énteo estatuto fundamental da, f |m |lã ,, 
amana prescreve a união de um com uma/ para^$em |^|^'^ 
idissolubilidadé da união conjugal é a  èxpressão 
a lei que corresponde à nobreza e à dignidade da:^§s|ã;| 
pécie. t

* * * f-_ • , " '

A natureza não é contraditória; não costuma opor, niãs 
mciliar os interêsses. A grande lei da perpetüii^dè ídp 
ncülo conjugal, tão imperiosamente exigida peio bepivdg;; 
:olé, — fim primário da fámília,. — é também ò postdjãdbç 
íicológico da felicidade individual dos cônjuges que lhe 
institui o fim secundário. .

Antes de tudo moraliza e eleva à dignidade do hoinè^: 
instinto sexual. Exercido fora da ordem, contrá: as; 

jncias essenciais de sua finalidade, hão há instinto nisds 
refletido, mais anárquico, mais anti-social. Percorra-se a 
istória dos indivíduos e dos povos, e dê-se o balanço, se pqs- 
vel, de suas devastações fatais. A família, estável, humana, 
ra  da qual todo o exercício das funções genésicas, con- 
ário à sua finalidade biológica, é imoral e ilícito, constitui 
m contrapêsp com que a natureza corrige e edüca ós ex-
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iceséós .dó’ què Lacqrdaire chamava o instinto depravado. Na 
: família regularmente organizada, com os sentimentos da pa-

V. , eternidade, désenvolvem-ise as'tendências neutralizádoras do 
; í / ‘ e^oísmO. Dàr, maxiteri aperfeiçoar uma ríòya existência em 
' . : que se prolongam düás; existências anteriores, orientar para

reaiizaçáò dêste ideãl querido a colaboração constante dos 
; " mais nobres sentimentos^ siinpátia é^dèdi-
: -v paçãp, à custa: das màipres iadigas e dos maiores sacrifícios 

v|  é o ipais nobre, o mais desinteressado objeto a quepode as- 
■ ,■ pirar uma associação humana. Admirável■ ’ compensação d a ■

í-%7:''. náture&av Fora da fainiiiá; ó frenesi do Instinto. reprodutor 
declina as responsabilidades, não se inquieta com a finali
dade de suas funções, é a exjjpessão brutal do egoísmo alheio 

£v.‘;- às conseqüências de seus ateis . Na disciplina constante e ben- 
;; ;VJãzèjm paiínfiãOf: ^lia-sé à mais aetisòlada dé- 

dicação, uperféiçoà-se com o exercício das m ais  altas vir
tudes, que alimenta, desenvolve na exuberância de uma flo- 

! ração magnífiea os mais nobres afetos humanos.
f  Fscola de sacrifício, compensador dos egoísmos sexuais,
: r a família é, por isso mesmo, edacaíiva do verdadeiro amor,

. nobre sèntijhento 'que' decai sem^e onde o lar esquece a 
■' . austeridade de suas tradições.. Dé sua natureza, o amor é
■ V-Vr absoluto. Absoluto no tempo: suas promessas, suas aspira

ções são, eternas; entre corações nobres não se estipulam 
; : pactos; absoluto nõ exclusivismo: com o mesmo amor não

: se amam três; a intensidade do mesmo flüxq e refluxo afe
tivo não pode Oscilar senão entre duas almas. Na sua ex
pressão profundamente humana e sincera, como o notou Gio- 
berti, é “a voz da natureza que reclama a monogamia” . 
Absoluto aipda na totalidade da doação: quem regateia,

» quem dá por metade, não ama; por definição, o amor é a
doação recíproca, irrevogável, completa de duas almas.

A família indissolúvel é, pois, a exigência autêntica do 
mais nobre amor. E também a sua defesa mais eficaz. O 
amor, que é virtude, pode ter também as suas tentações. A

$
k
■ 1
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monotonia do cansaço, o desejo dá norô sa
crifício podem inspirar àò coraçãoi d.p--; 
menos dignos, A família protege;0 contra sifmèsmp, eie- 
’ vando a grandeza dêsfce sentimento das cam aàás |i|í|ítò^
■ onde se .. agitam as paixões efervescentes: dós;; 
violabilidadè do santuário da consciência, on^;^g^ |^aG |í:;!
imprescritíyeis, as : leis majestosas da-' moral . 
animal faz ura amior humano. A idda' Díõticiãi 1

■ tioiar, depauperada, enriquece assim, e ganha 
dade e nobreza o queparecè perder em liberdade., 
vínculos da còhsciência que importa libertar o hoihein «pa^ 
viver feliz nó amor. Cumpre emancipá-lõ. dos grandes|iiíit; 
migos de sua grandeza moral na família. .

Muito mais. extensa, porém, è aindá: a eficácict0^^^^  
valor pedàgógiço. • Com; o terminar da primeira jú^|j^inde 
não se acha ainda terminada, a educação do rhoin^^liieis-v 
fôrço de sua ascensão moral é tarefa longa que, sq Cop ^  
vida, cessa.; É mister Intar sempre para afirmar, mumj-^gar' 
àe espiritualização sem desfalecimentos, o primado d^iivq* 
lores espirituais que humanizam, sòpxe as tendências 
riores, que, desgovernadas, animalizam. Para esta diséip|ipa 
tutelar de suá vida superior, os cônjuges éncoidrarãiqjÀpi^ 
xidez da família a grande escola dé; virtudes morais de^quèi 
hão mister. A vida-comum não se mantém nem se desçn-. 
volve sem a tolerância mútua, feita de Aacrifici°s V^Pk^ 
cos e dedicações renovadas, de conquistas progressíyâs mo 
domínio de si mesmo. A vontade vigilante de todos 0sr dias’ 
vai afirmando a unidade de sua constância e imprimindo âo 
caráter a continuidade de sua coerência contra as veleidades 
fúteis, as desigualdades de temperamento, as irreflexões dá 
linguagem- Limam-se as angulosidades que ferem, arredon
dam-se as arestas vivas e cortantes. Assim no atrito benfa- 
zejo do esmeril se vão polindo os diamantes brutos para que 
brilhem em tôda a pureza de sua água. A perseverança do 
esfôrço na convivência cotidiana robusteee a firmeza do ca-
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^tielr.í As preocupações do futuro educam ps sentimentos da 
respónsabilidade e da economia, e estimulam o exercício das 
energias desinteressadas. O homem já não é só. o egoísta 
inerte, sem outros horizontes que os prazeres de um diá. Tem
uma famflia à. qual ligou para Sempre o seu nome. Estrei
tam-se assim as tradições domésticas; uma corrente, de ámor 
dedicado. e opéroso iiga. as gerações passadas às futuras; as 
consciências individuais elevam-se e ampliam-se na solidarie
dade universal e; a lòriga cadeia humana prolonga-se forte e 
indestrutível na solidez dos Seus elós .

Pepois do qúe levamos dito nao é mister estendermo-aios 
sôbrç às vantagens sociais da monogamia. Virtudes eminen
temente cívicas e sociais .são a lealdade e a fidelidade aos
compromissos, a perseverança no esfôrço e o domínio pro
gressivamente conquistado de si mesmo; a vitória continua
da sôt^m as indisciplinas do egoísmo em provèito do bem 
comum e a apuração dos sentimentos de responsabilidade, 
abnegação e sacrifício, que encontram precisamente na so
lidez da família: estável o ambiente mais favorável ao squ 
desenvolvimento. “De qualquer forma, portanto, é sob qual
quer aspeçtò que; se encare o problema capital da formação 
das novas gerações e do recrutamento qualitativo e quan
titativo da raça, çhegar-se-á sempre à. mesma conclusão: a 
família monogâmica é a oficina incomparável onde se ela
bora a vida nas melhores condições de equilíbrio harmonioso 
èntre as exigências do m aí°r desenvolvimento individual e 
do maior progresso social”. (P. Bubeau).

Podemos concluir por hoje as linhas > gerais dêste pri
meiro estudo, Esperámos precisá-lo melhor nas palestras 
posteriores ao contato vivo com tôdas as dificuldades mo
dernas que tencionamos encarár com a mais absoluta sin
ceridade.

Uma em face da outra, vimòs as duas concepções an
tagonistas da sociedade doméstica. Ò individualismo aban
dona o campo, objetivo da realidade para entregar os des-
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dnos dâ família ãô capricho de tôdás psteri-
idade de todos os egoismos, O que a

ido, é lícito, é realizável.
A concepção racionahcristã procvira um critério :qmppo;|;| 

úentífico, examinando.a finalidade natural da fam íiiajq^^^f 
ierivandp as leis essenciais que lhe devem íeger a;
;uição imutável, e impondó-as depois, como expressão da. 
leiii, à liberdade da consciência racionalN a submissão livrei 
i esta ordem e que sé resume a verdadeira graudezà da per
sonalidade humana. O hõmeni alteiá-se à dignidade de 
pessoa pela sua razão e liberdade, que o elevam, essencial- 
nènte acima do bruto, e o constituem titular de diíeitqs, iria- 
ienáveis. Quanto mãis se estender em nós o domínio , da 
razão, quanto mais livremente, ainda a preço de s%i?fôçios 
reróicos, lhfe submetermos a nossa atividade, 'mais noampsgá*: 
;amos da efecrayidãò das forças incoiíscièrites e realiái^nnio^
ia beleza de sua plenitude, o ideal da personalidade, 
pretexto de desenvòlyer o homem, o individualismo subipié- 
;e-o na realidade à tirania dos seus instintos e doS impu|So& 
indisciplinados das paixões, que, não governadas pela \vpn-> 
tade racional, são princípios violentos de dissolução, dè 
juia e de morte. Não nos podemos impunemente subtrair 
is exigências imprescritíveis da ordem. Os que a transgriÇ 
iemi, sob pretexto dé maior exaltação do próprio eti, açjp̂ ;'¥: 
oarão vítimas da esterilidade que fere de impotência çons!- 
trtpora e de decadência moral todo o egoísmo. Racional e 
:ristã chkmei a concepção anti-individualista da família, n|d: 
porque nela se tenha introduzido algum elemento específico: 
lo cristianismo. Não fiz apêlo senão aos dados naturais da 
razão em exercício normal e desembaraçádo da sua atividade 
própria de desfiar conclusões certas de princípios evidentes. 
Chamei-a, porém, cristã porque de fato na vida concréta a 
constituição racional da família não se transforma em réali-
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menos réligioso, 
núcleo mais

^o^.joui-nienos' numeroso das verdades fundamentais à atividade 
■;77v|p^àí:, Se a ordem da natureza, revelada pela razão, não 
•>; ^traduz a expressão da vontade divina; se o homem, ante as 

exigências das leis. naturais, não tem. a atitude de súdito em 
ji .. 'facè de uma autoridade mais alta; se, na súa consciência, 
f ' não .se- àcha: pròlundamentè radicada a certeza de que a 

grandeza de siia perfeição e a posse de sua felicidade são 
essenci^^nte-hphdiéionadas pela fidelidade no cumprimen- 
to de sua missão na terra. — o arbítrio é rei,; e. a moralidade, 

. uma- palavra sem conteúdo. O individualismo envolve em 
seus elementos internos ã  idolatria da apoteose humana. 
Para transformá-los na* realidade não é necessário mais que 
::o:.dai;pf;71emp^ 7: consequên
cias das' premissas e neutraliza, aos pòucds, as influências 
preservativas dé outras tf adições qiie agora operam, na vida 
dos povos, como freios moderadores. Na; família, çoino nos 
indivíduos é; nas nações, ou a ordem, a razão e a paz, com 
o reino de Deus, Ou à anarquia, a desordem, a destruição, 
sob a tirania dos egoísmos em conflito. 7

>if

25-5-931.



REINADO DE CRISTO NA FAMÍLIA

* A grandeza moral da família marca o,'- pítfer 'da-'Givlr. 
izaçáo; de um pqvo ; JÊ no recinto dos lares 4 ê;;;3t ^ g 6f>/̂ dorV 
;sce e se forma o homem hão só na r^busté^?\ â ç ^ ^ ^ ^ . Y  
ituição física, mas ainda e principalmente n a ';á ^ fca â l|^ |^ ;;': 
ierosá dos seus sentimentos e na têmpera forte' âo*íçf|r||^£' 
’onte de vida, escola de virtudes, pátria do futu^ójrt$'ãihtuar;.' 
io do amor,* refugio às grandes desventuras, elo'-i dè:'U^i:̂ . ‘ 
ntre as; gerações que passám, a ;família na suaorga^içip-&  
tão entendó só^om õ bém; imediato dos que a 
ai influir ^mplainente em todos *'oSs * domínios' dèt 
lvav;: Cliamaràmrn^-.-inuitas '-vêzès célula da.* 
uá éstrutum e funcionamento dependem dè„■ fato, 
ação e o pirogresso dos grandes organismos 
ràndè sociólogo cóntémpòrâneo não acha ‘ ainda 
ação adequada à importância da missão socialdã 
Mais do que célula social as famílias legítimas são ã înà^yj 
riz da própria * humanidade, 0 laboratório sagrado o^diàl^íf
repara, se forma é sê conserva a cáda instànte a so ç ie á ^ ^
, • : ■ ,  - ' ' '* . '

* Alocução pronunciada na Igreja de São Francisco de Paula, 
a,Semana de Cristò Redentor, que precedeu ,à inauguração d ò^ d fe;  
uinerito do Corcovado; á 9 de outubro'de 1931.'' V,;.̂  'V .

squema:

Importância da família 
Reinado de Cristo /  v

restau ran do , a  c o n s titu iç ã o  p r im itiv a  da família t: ,
restaurando a vida . ín t im a  da família pòr meio da graça 

do sacramento do matrimônio 
Fidelidade a Cristo, penhor de vida dos povos.
O monumento do Corcovado.



264 - -  ALOCUÇÕES E ARTIGOS

inteira. Desorganizar ou deformar êste laboratório é esperar 
as mais graves desordens na vida social: não haverá mais 
um só mecanismo social que possa funcionar normaftnente 
porque todos" recebem da família a norma e o princípio de 

v seu movimento” . (Paul Büréau, L’indiscipline des moeurs) 
Os povos progridem ou decaem, sobelm ou descem na escala 
da civilização ná medica; em que se aperfeiçoam ou degra
dam os seus costumés dohiésticos.

E a ascensão moral das famílias mede-se pela amplitude 
j e pela profundidade sincera do reinado de Cristo nas almas. 

Mais talvez do que em nenhuma outra estrutura social, no 
ihtérior dos lares é mister que paire, invisível e contínua, a 
presença santificadora de Deus. Nesse organismo, tão deli
cado, que tão de perto íaz vibrar as fibras mais íntimas" do 
coração e em que se jogam ao. mesmo tempo os interêsses 
mais profundos da vida ê da felicidade dd homem; nesta 
convivência* de todos os dias, que as paixões indisciplinadas 
podem transformar no mais insuportável e degradante dos 
sofrimentos, e o exercício desinteressado das virtudes sin
ceras mim vestíbulo do paraíso, Gristo quis estabelecer, de 
um modo mais eficaz, yá influência benfazeja do seu reinado. 
Amar e regenerar a humanidade, trazer aos homens paz e 
vida, fôrça e elevação de alma era, antes de* tudo, restaurar 
a família.

E Cristo restaurou a família; restaurou-lhe a cònstitui- 
ção essencial elevando-a à grandeza primitiva do plano di
vino; restaurpu-lhe a vida íntimia infundindo nos corações o 
segrêdo de energias morais capazes de os elevarem à al
tura de suas novas e mais sublimes responsabilidades. Nestes 
dois pontos — organização da família à luz da fé nos ensi
namentos evangélicos; atividade da família sob a influência 
da graça comunicada pelos sacramentos — cifra-se a eficácia 
salvadora do reinado de Cristo na família.

O primeiro passo, nã reabilitação das instituições do
mésticas, devia ser dado na esfera da inteligência; era mister
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ites de tudo irradiar, em tôda a suá pureza die .slüS e$r 
endores, a luz serena da verdade. Em nenliuin putr© do- 
ínio as paixões haviam levantado entre a razão , è : as exi- 
ncias da realidade um véu tão denso de preconceitos ihte- 
ssados. Perdera-se de vista a finalidade esséhciat ;d^àm |- 
i; esquecera-se que a felicidade do homem é inevit^y|e|meí|tC 
ndicionada pela submissão às exigências racionais ie 
, ordem, erigira-se o despotismo caprichoso e instá^èi dàâ 
.ixões em norma legisladora da duração e dâ formá ftãjápê 
;dade conjugal. Foi uma inversão dé todos os válpjièsWOí 
reito conculcado pela fôrça; o dever sacrificado ãjlavil^ ' 
s prazeres, a fraqueza escravizada pela opressão da viòiéiiit
i. A poligamia, o repúdio, o-divórcio hav iam 'degradará  
mília, onde a “criança não passara de uma coisa/a mül |̂i?í.

uma escrava, o homem de üm tirano” • (Paul FÉvAp||“0 |  
tadura dos'.instintos indisciplinados postergara as íefâffun| 
.mentais dá vida de família ê â tornara, de dia para §iá, 
ais desadaptada à realização de sua finalidade providençiali 

Sobre a inferioridade mórbida de tôdas estas decadêh4 
as, Cristo, com todo o pêso de sua autoridade divina, prp-! 
mciou a palavra taumaturga da regeneração. Ab ínitio 
m fuit sic. Nestas deformações apaixonadas já não se e%- 
ilha a instituição primordial do Criador. Õs sexos, criou-os 
sus, paia se completarem numa unidade perfeita» destinada
conservação da espécie. A criança, representante do fu
ro, exige para o seu desenvolvimento um ambiente estávels 
svadò, puro. A sua digpidade de pessoa humana, com. di- 
itos inalienáveis e imprescritíveis, alma imortal destinada
felicidade da visão divina, impõe aos pais que a chamaram 
existência deveres indeclináveis: deveres de respeito absor
to à vida que procriaram; deveres de subministrar todos os 
eios-indispensáveis ao desenvolvimento físico, moral e ití- 
lectual das novas existências em flor; deveres àe sanear 
oralmente o lar para que a sua atmosfera não fôsse mor-
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tífera. às novas consciências que sé deviamformar para 
o bem,.

A esta luz os páis entraram a sentir tôda a grandeza 
divina de sua missão; tôda a participação real na paterni
dade divina. © amor. que os uniu, já não era o simples eros 
■pagão, a sensualidade na sua pura expressão ajrimâl, era a 
ágape, o verdadeiro, amor humano,., que, corqeçando na es
fera inferior dois sentidqs, remata na espiritualidade mais 
elevada. A delicadeza, a  generosidade, o espírito de sacrifí
cio, dé respeito, de dedicação constituem-lhe ps‘ elementos 
morais . No. lar aásim .regenerado, a mulher voltou a ser o 
que Deus a fizera, a companheira semelhante ao homem, 
adjutoruim símile, diférente nas funções que exerce, igual na 
dignidade do calor; $e a jerarquia da òrdem, essencial á uni
dade da; vida doméetiça .lhe exige a submíssãõ; ao marido, 
á : êste ;a vconsciênci^in^õe como deyeres fundamentais o 
amor, a dedicação, â preocupação constante de assegurar a 
felicidade de sua companheira, imolàndo-se por ela a exem
plo de Cristo que todo se sacrificou pela Igreja. Ouvi estas 
palavras magníficas de São Paulo, a marcar um contraste 
de pureza e elevação com a degenerescência contemporânea 
do mundo pagão: “Maridos, amai as vossas espôsas, como 
Cristo amou a sua Igreja e por ela todo se sacrificou’’. \Ad 
Eph. V , 22-26.)
. Nem sübserviências degradantes, riem tiranias opressi

vas, mas uma ambiência de ordem, de paz, de harmonia das 
vontades* dè respeito mútuo, alimentada pelo amor vivo e so
brenatural qüe enlaça para sempre as almas na presença de 
Deus. Quod Deus conjunxit, homo non separet. „

Eis a família tal qual saiu das mãos primitivas dó 
Criador e do Verbo regenerador do Evangelho: uma, estável, 
indissolúvel, superior aos caprichos das paixões, informada 
pelo amor mais puro e pela consciência mais delicada, am
biente normal onde os homens devem realizar à ; plenitude 
dos seus destinos naturais e sobrenaturais.
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Não é, pois, ao Concilio de Trento que': rèjAóntâ ■ a in- 
ssolubilidade do vmculo, como por aí tantasvêzes; afir- 
im os teólogos improvisados do divórcio. . H á ? • 
ração tuna tática desleal: É fáçil esquecer q u e -\^$ ^d fu b ' . 
umênico repre$enta nas suas definições d o g m á t í e ^ l _
*pretação infalível dos ensinamentos .dfr' % ■ ;Vv\j
sfigürandò-óv reduzirlo aòs. olhos; de

não despertar a reação espontânea da. consciência çriétãv’r ’ :. .í;;

síjdipidçfp#f;>:
Mas o : que se ganha em efieácia de : vj.. |S

dé sinceridade • Houvera1 menoS'f̂ p c ^ i ^ ^ ^ s  ííí|â 
1 confessar1,francamente: nós trahal^nios eonira;o^(Ewa^/^í^i;i;
rse em nobreza

lho; nós pretendemos legislar mais sàbiamente que Ĉ isãqíy•• . . .. ■ - ..... uv' ■* • * ,«-,i
is amamos mais o homem e falamos, zelamos pélá sua^e-í" 22 ■■-21
Marti» nrirh 'rnais dMdfl.terAow. Aiia  n  f»nT*a.rnn' rtri,; divífraWVK>idade çòm mâis desinterêsse que o , coração ,dq
ucificado; a civilização do futuro, nós aspiramos icóhs-:v;*;;:; 
ií-la sobre as ruínas da família cristã. í - P ' ; '  Vc

Se a alguns divorcistas causar horror a visão clafá: / 2 . 
stas consequências, nem por isso deixam alas de;ser 
essão real da verdade. A condenação inapelável do divóf- .
> não partiu de um parlamento hümano;, proferip-a uma ; <; 5
iz mais alta, à qual, sem decair, não pode a humapidáde ; 
r infiel. „■ ■ ; ,v  \ ^ 2 %

Não bastava, senhores, para a regeneração da família, íí'
opor-lhe às inteligências o- ideal em tôda a nitidez, do seu 
plendor; era mister ainda robustecer a vontade e elevá-la 
altura das novas exigências. A vida dos cônjuges devia 
ívar-se, por entre as dificuldades práticas e os obstáculos 
* paixões renascentes, à pureza e perfeição do ihodêlo prò- 
isto. Cristo bem o sabia e por isto não iluminoü. só' mas 
rtaleceu, não promulgou somente a lei; mas subministrou

M



estímulos eficazes,à sua execução. O contrato que funda 
uma nova família, êste enlace pelo qual duas existências, na 
reciprocidade de uma doação completa, fundem para sempre 
os seus destinos na terra, Gristo elevou-o à dignidade de um 
sacramento da Nova tei, “sacramento perene, semelhante 
nisto à Eucaristia”, como nota Belarmjno, sacramento que 
conserva á fâmília, a envolve na graça de Deus, e aos seus 
membros confere um título divino e todos os auxílios so
brenaturais indispensáveis ao desempenho de suas respon
sabilidades , Era abrir unia fonte nova de energias inesgotá
veis. Era estimular os eSposos ao próprio aperfeiçoamento 
moral, condição necessária da felicidade na vida comum, 
aperfeiçoamento imposto não só como um dever individual, 
mas ainda como exigência superior da formação espiritual 
dos caracteres novos. Espelhos onde se miram ús filhos* mo
delos pelos quais se yai- afeiçoando as suas alminhas* plásr 
ticas e instintivamente imitadoras, os pais cristãos encon
tram na responsabilidade contínua de suas funções o se- 
grêdo de uma ífôrça espiritual, eficázmente preservadora de 
quedas e inexaurivelmente inspiradora de virtudes. No lar 
cristão, como em fôda a sua vida, dando-se com generosi
dade é que o homem se realiza em toda a sua perfeição. No 
egoísmo isolador, a atrofia, a esterilidade, a morte. Na doa
ção sincera de si mesmo, levada com magnanimidade até . aos 
sacrifícios exigidos pela ordem universal, o desenvolvimento 
completo do ser, a expansão das: mais belas virtualidades hu
manas, as alegriasíntimas e serenas de colaborar para um 
bem mais alto, sincronizando o palpitar efêmero da própria 
vida com o ritmo dás harmonias divinas da Criação. Assim 
“por uma correspondência maravilhosa da natureza e da 
graça, Aquêle que com fórça e doçura fêz servir a criação aos 
seus fins, dispôs que os sentimentos mais puros, mais fortes, 
mais ternos do coração humano lhe facilitassem a ascensão 
para os seus eternos e supremos destinos”. (Mercier, VII, 
443.) Eis em tôda a sua grandeza a família cristã, a ele-
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:-sé da esfera dos sèiitidos em que se iialciaía áÇé às- regiões 
iis espirituais e às finalidades mais nobrèisda- vidáV.Çon- 
vadora e propagadora da espécie é traço de utiião^entrè o 
isente e o futuro; une os sexos com o vinculp .dos.áfetos. 
tis sólidos e duradouros; relaciona as idades nos -eips íílitt^ ,, 
ruptps de um amor dedicado que ampara os c ^ a ç q ^ & , 
hice e protege: aa fraquezas d a ' infância; 
rende a subordinação da força ao direito* o 
:ão sôbre os instintos, o síacrifício do: egoísmo- aos tòfcêjréí|l^.?-.; 
superiores do bem comum. ' ■ ■
Sem esta família não é possível uma civilizaçãq::.d|]piç|,> ^ ‘ 

homem; e sem o cristianismo hão é possível défèn^ery'^}», ;' 
igámente a dignidade da família contra os assaltos 
ttos das paixões. É 'a  lição de tôda a história, Çiri&íq,;,. 
ihor nosso.
PQis que na
la de Verdade é de Vida, a humanidade não podè,'’̂ ^^^;:;-':’ 
icipitar-se no declive de umá decrepitude precoce, sei>^A;.' ■'
L à autoridade salvadora dos seús:ensinamentos.

È, pénhor doravante de nossa fidelidade incorruptível,'*':- • c 
amor dêste Brasil querido, lá se erguerá, nos cimos'..áí-^v . 

atilados dêste penedo maravilhoso, a figura adorável^dó 
dentor. Nas convulsões pré-históricas de grandes 
sntos orogênicos, a natureza talhoü a majestade ciclôpicâ*' 
sèu pedestal sem par. A ciência, nos arrojos triunfantes ; -
um plano gigantesco, superando as inúmeras ‘
técnica, firmou-lhe, lá nas alturas livres, v a r r i d a s ; A ;  

•ia das tempestades e pela cólerà1 indomável dos vendavais,1-;• : , 
:stabilida<jle serena de um equilíbrio imperturbável . A arte- 
içou-lhe a pureza irrepreensível dás linhas, harmonizou- ; 
i 6 jôgo admirável dás proporções, venceu as resistênciaçk 
a, dureza da pedra, obrigando-a a exprimir, em atitudes 
uma suavidade indefinível, tôda a ternura do Coração qüe 
íto amou os homens. E Cristo elevou-se dominando êstç 
enso cenário, obra-prima da nossa natureza; esta magní-



fica metrópole, obfáquima rtós esplendores de nossa civili
zação, como. símbolo de um reinado perene e incontrastável 
sôbre os dons gratuitos de sua liberalidade e sôbre as reali
zações dos nossos esforços e as conquistas de nossa cultura.

Ficai, Senhor,. eternamente. lá. Passem, umas após ou
tras, como ondas que sucedem às ondas, as gerações brasi- 
leiras,. e vos èncontreftv sempre neste trono e vos tributem 
áí,:comò ós que hoje somos, à homenagem de sua adoração, 
de sua piedade, de seu amòr . ■

Com a fisionomia meigamente inclinada sôbre nós, com 
os vossos braços abertos^ a proteger-nos e abénçoar-nos,; velai 
pela unidade, pela dignidade, pela santidade da família bra
sileira, unida sempre nesta imensa extensão do nosso planêta, 

' sôbre quaUluz o vosso Cruzeiro . ■7-,
.. ;0 que há ^e máis nobre, de mais belo, de'mais amável 

■ v : nó recinto dos lares; é dádiva de vossa bondade; é influência 
profunda de vosso eristiáríismo, O ideal de vosso evangelho, 
qde?iiaq f o i Ê i i b s . s õ s  pais, que não pá- 
réça pesado nein venha a  rebaixar-se nas inãòs traidoras de 
uma descendência dégenerada. Senhor', defendei e salvai a 
família brasileira e. para que, pelos séculos afora, ela pro
clame, qa integridade intangível de suas instituições, na ele
vação constante de seu ideal, na, pureza cristã dos seus cos
tumes, a soberania divina da vossa Lei, o reinado benfazejo 
e eficaz de vosso amor, fora do qual não há felicidade que 
dure nem para ás famílias nem para as nações.

. 5 - 1 0 - 9 3 1 .  v- ; . v . . ' . - ’
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A PROPÓSITO DO DIVÓRCIO

Nào cpèió désvt<ir-inè dà orientação nèdaaátjãÀa.^t^^^^^A^yi- 
s aí^nãp^um páréniesfilmr^. tièqtar'.
íiirinnin A n  nrte Aa fnrtrui.r n hnmp.m. *nnra.f\

ação da família e da sociedade exerce urm'::ínfluênc$!ífytiè
■sobre o modo d? educar. : E ^possuír-sôpre^éstes
içia capital, idéias firmes e verdadeiras, convicções ■•.prpfu^^ê^-
lareçidas, é dever de todo o educador consciente da-
i missão < :.■;>■ i;/;,..'; ’ • •*' • -' • t ... ' ^
; Pdrá dós é f ^ ^ ^  çsie dever impõe^sè ainda cotífr;
istudo sereno e profundo destas questões de vida o u /^ e ^ p ^ 't^ \^ \^
z+nos a consolação superior dê-verificãrmos "que.*.
nio, ' 0  qúe a. f̂é nos propõe à adesão das nossas ■ .
rvbém, o que Corresponde às etôgênçtos jia  razão, à 
\sà:nctivrêza,i}ú$. inierêssés e às ^p^aí^S:^azs;‘eZeí^a ŝi-;<í( 
a individual e sociaZV ’ • “

Abramos* \ pois, :úm ::par0nte$e para o estudo do divórcio, ,v

Sem a diferença dos sexos não haveríaamor ,cod j^à |0  ■ ,'s 
o havería sociedade doméstica. Òfá, é â
e, condição essencial de existência da. família, a sexnatída^r '’ •/ 
não tem em rí mesma a sua razão de ser; não foi dadaláivv..’̂ .• 

àa um para o seu. bem ihdiyidòal; suafinalidade 
entadà para o bem dÁ-'ès|jécte:;^ M ';ha submissão 
;sta ordem encontram^os indivíduos5, com Õ segrêdò dè‘süà- ;‘ :"' 
jnidade humana, o complexo natural de condições que JJfcve 
seguram a plenitude do desenvolvimento. . :
•Na sua própria natureza traz, pois, o matrimônio-á lei . 

imordial de sua constituição. Sua razão de ser primária é

* Conferência realizada em 27 de junho de 1931, no salão do 
légio Santo Inácio (Centro D. Vital).
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á prole; sua constituição fundamental Será a indissolubilida- 
dè, que, só, reúneascláusulas exigidas para a formação das 
gerações futuras, num equilíbrio harmonioso em que melhor 
se conciliem os interêSsès do maiõr desenvolvimento dos indi
víduos com as exigências do maior progresso social.

O divórcio rompe a harmonia natural' dêste equilíbrio. 
À finalidáde jmámhte que orienta a fainília para a criança, 
representante do futuro, substitui o individualismo dos côn
juges, desfrutadores de uma yida que declina as suas respon
sabilidades ; É uma inversão na jerarquia dos fins naturais, 
Uma legislação arbitrária dos homens, visivelmente inspirada 

'pèlo ègoísmo das paixões, tenta substituir-sé à ordem natural 
das relações que a razão serena reconhece e impõe às cons
ciências com á inviolabilidade de um dever. '

Ora, não se perturba a  harmonia racional das coisas nas 
suas relaçõeà mais fundamentais. seni pirovocar a crise de 
grandès catástrofes. À família, vioieiitamehte desquiciacíá 
dos seus gonzos naturais, entra a sofrer. Altera-se profianda- 
meiite ô jôgo psícológico^de Idéias e sentimentos indispensá
veis à sua existência e à evolução normal de seus elementos . 
Já não é um organismo adaptado à sua fünção. Daí desor
dens, insuficiências, pores, sintomas de um mal profundo que 
do mais humilde indivíduo estende as suas conseqüéncias a 
todo o corpo social

É o que pretendo, dèmonstrar-vos sèrenamente nas três 
palestras que êste àno consagraremos ao divórcio. Como o 
aSsunto é complexo, variados os àrguméütos dé que lançam 
mão os adversários da indissolubilidade, pediria encarecida- 
mente aos meus ouvintes tivessem á paciência de seguir-me 
com atenção nestas três discussões, para que, ouvindo apenas 
uma delas, não lhes ficasse a impressão penqsa.de uma res
posta abaixo das exigências da dificuldade.

Dos advogados do divórcio alguns pretendem conservar- 
se nos limites de uma moderação, que lhes parece moral e 
prudente; outros vão aos mais extremados excessos de uma
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uptura escandalosa com todos os imperativõs -... „ „
licionam a dignidade de uma vida hum ana . N á |iâ |j^ te fc |s -

m m -

ue discutirei por ora; nem é tanto a ind ísso lüb il^ ||ída:: 
amília, mas a existência da própria moralidade qüe; iin^Órtá*. 
ia então defender. ' ■ r

A vitória seria mais fácil, mas não atingiria os adversa? 
ios que se julgam mais invencíveis, alguns espíritos generq- 
os e generosàmente iludidos que julgam ver no divórcio uma 
âlvula de segurança para os casos extremos de infelicidade 
onjugal.

Bem está, dizem êles, que q indissolubilidade constitua 
. lei geral da família. É inegàvelmente o ideal. Mas, olhos 
itõs no ideál, não percamos de vista as tristes contingências 
la realidade. Com oü sem cülpa própria, muitos casados che- 
;am às profundidades incuráveis de uma desinteligência ra- 
lical. À vida comum torna-se; um martírio. As discórdias 
utimas, a explodirem frequentemente em cenas escandalosas, 
omprometèm a educação dos filhos. Òs cônjuges chegaram 
, um ponto morto. O lar está irremediavelmente arruinado 
ia sua existência e nò exerçício normal de slias funções. 
íestes e em outros casps análogos todos os bens da indisso- 
ubilidade preconizados ^.nteriçrmente são inatingíveis: em 
oncreto, não passam de uma utopia. Por que, pois, em van- 
agem da prole e em benefício dos cônjuges, não partir êstes 
aços ingratos e outorgar aos libertados do cárcere odioso a 
acuidade de tentarem a felicidade em condições de êxito 
nais provável? Nestès têrmos e restrito a êstes casos, enquan- 
o a indissolubilidade sêtia a noriria da família humaha. õ 
[ivórcio representaria p remédio supremo às lastimosas e ine- 
itáveis misérias conjugais. Nas relações domésticas seria 
omo a cirurgia, que só intervém com o horror dos seus ferros 
uando a saúde do organismo é condicionada pelas ampu- 
ações dolorosas. Por esta via chegamos, ao regime ideal: as 
amílias felizes continuariam tranqüiias na indissolubilidade 
!e um vínculo amado; as desditosas, além de pôr fim têrmo
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Ipáísuàs: desventuras, veriam entreabrir-se, ho horizonte dá 
;>vidá, ás esperanças de úma nova existência, iluminada com 

fòdas as consolações de um amor mais feliz.
. A préstarmòs fé à generosidade destas promessas, o dia 

em ,que o divórcio vertesse sôbre um país a cornucópia de 
. seus benefícios, marcaria ò têrmo de tôdas as iníelicidades 

conjugais; A-fàmília voltaria à suá idade dè oiro é não liave- 
ria mais vítimas de arriôres infelizes. v ; ^

E, no entretáiito, a indissólubilidade, não pode admitir 
exceções . Não é inflexibilidade de uma dureza sem coração* 
é a própria felicidade de família que assim o exige; Os divor- 

■ cistas — que há pouco hos chamavam à realidade concreta 
das coisas — não conhecem ou fingem não conhecer a reali
dade do coração humano e das leis psicológicas e morais qüe 
lhe regem á. atividade . Tôda á Suá ilüsão está em crer que ò 
remédio por. êies apregoado se aplica com eficáçia à parti
cularidade de. alguns casos lastimáveis. E n g a n o Ò  divórcio 
dissolve,; sim; os lareá mal construídos, mas por um choque 
em retôrno vai f  erir tôda a instituição da família. Enxügafia,, 
talvez, alguns Olhos que choram, mas áebulhando milhares 
dè Outros num oceano de lágrimas. Facultá-lo fôra como o 

' gesto tresloucado de um general, que, a fim de poupar o so
frimento e a morte de alguns soldados, expusera um país 
inteiro ao saque, às devastações, às violências sanguinárias 
do ihimigo. Ò divórcio não ê um remédio, é um ágentè pro
pagador do mal. ' ;

profundemos sinceramente esta' verdade, ilúihiriando- 
Ihe todos os aspectos: psicológico, jurídico e social.

Psicologicamente, a simples idéia do divórcio, a süa mera 
possibilidade legal, introduzem, no jôgo das idéias e dos sen
timentos que interessam ás relações de família, um elemento 
de desorganização, de desordem, de infelicidade.

Antes da constituição de uma família, o fator que mais 
contribui para a felicidade dos láres é a escolha acertada dos 
que aspiram a percorrer juntos d caminho da vida. E uma
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escolha acertada é naturalmente o fruto da réfleicãoi do eXa- 
me, da madurezà ponderada, inimiga de leviandades e pre
cipitações. A lei da família que desenvolver^ no âhimo dos 
j ovens estas qualidades tem tôdas as probabilidades de lh e . 
assegurar uma eleição feliz.: Que faz o divórçipl®ráhddJ& 
união conjugal o seu caráter^ definitivo, 
a tôdas as surprêsas de sua irreflexão. Á; certa niãe que desa
conselhava um casamento iiriprudêhte - •  
mal, mamãe; se não mè der çoni o m e ü ' m a r i d d / ^  
às favas. Na sua espontaneidade um tanto agreste de:;inenina ' 
do povo, esta noiva moderna dá-nos a expressão psicológica , 
da mentálidade criada pela iegislação divorcistá: é a tendêm-:

tíftk»,.

cia a multiplicar, os casamentos precipitádòs e .a inaugurar1 
os enlaces de ensaio, contraídos já çqm a intenção de sé./oirú 
perem à primeira dificuldade.; De üm lado,: pois; a lei'da 
indissolubilidade; escola de reflexão, de prudência e de èôh« 
selho, onde tôdas as exigências nbrigam. o jovem a dominar 
as impressões fugazes, a estudar a compatibilidade do 'tem pe
ramento, ia exáminár e organiáar o presente ém função dó
futuro. De outro, com á possibilidade de désdar amanhã os .. 
laços que hoje se deram, ó estímulo natural —- leviandades e 
imprevidêrteias, a empenhòs tépierátios assumidos sem ã ; 
consciência das responsabilidades de amanhã. Eis o primeiro 
círculo vicioso introduzido pela simples possibilidade do di
vórcio nas instituições domésticaS ; lei que multiplica oS casa
mentos inconsiderados; casamentos levianamente contraídpâ 
que apelam para a própria dissolução

Fundado o lar, o divórcio tende a esterilizá-lo. Voltarei, 
mais de sobremão, sôbre êste ponto, para prová-lo à« evidên- 
cia. Hoje, peço-vos que aceiteis em confiança a verdade desta 
proposição: onde^oS lares vacilam, os berços despovoam-só. 
Por outro lado: a presença dos filhos é um dos ciméntos mais 
fortes da união conjugal; expressão viva do amor dós pais, 
com a sua ternura, a sua inocência a defender, com as exi
gências de sua educação, os filhos são naturalmente os mais
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seguros defensores da estabilidade dos lares. Casal sem filhos, 
em país divorcista, é vítima provável da grande tentação de 
recomeçar o romance dê novos amôres. E eis-nos em face 
do segundo círculo vicioso introduzido pela ausência da in
dissolubilidade , Q divórcio, por süa própria natureza, tende 

s multiplicar òs lares sem filhos: lares sem filhos, por sua 
própria natureza, são mais facilmente divoroiávejs. Por sua 
própria natureza, portanto, o divórcio é um agente de disso
lução progressiva da família.

íássèmos adiante à convivência natural dos cônjuges. 
A dois podem reduzir-se òs inimigos capitais da felicidade dos 
lares: um interno: a desinteligência dos esposos; òutro exter
no: as tentações de infidelidade ao amor „jurado. A união 
moral desfaz-se por uma aversão interior ou por uma atração 
de fora. Não me demorarei sôbre êstes dois pontos, récçnte- 
mente desenvolvidos. Náda mais freqüente ehtre sêres im
perfeitos do que divergências, discussões, pequeninos atritos. 
Com a idéfá-f ôrça da indissolubilidade, as faltas perdoam-se; 
um esforço generoso de adapiação vai, pouco a pouco, encai
xando uma na outra as duas existências à medida que sobem 
na vida. Às prinieifas dificuldades domésticas o divórcio susci
ta, num horizonte talvez longínquo, a esperança de uma “li
bertação”. A idéia, a prindípio um pouco vaga, com o tempo 
iVai tomando corpo e diminuindo as energias de resistência 
da vontade. Todo o esfôrço vital já não se concentra em 
atenuar os dissentimentos, mas em agravá-los com a compa
ração de uma felicidade entressonhada, os espinhos do lar 
presente pungem em tôda a Sua acerbidade réal; outro lar 
provável, só de rosas enflora a imaginação devaneadora, Esta 
disposição de espírito enerva e irr ita ... O que não passa de 
desagradável, escreve um crítico francês, no casamento indis
solúvel torna-se insuportável num casamento que pode ser 
dissolvido. Pouco a pouco, exaltam-se os egoísmos, envene- 

' nam-se tôdas as discussões domésticas, exasperam-se os con
flitos de autoridade, com imenso prejuízo na educação dos



filhos, até que um processo escandaloso venha pôr um remate 
às incompatibilidades, reais ou fictícias, i^ovacadas; pela 
idéia frequente do divórcio. Não há mesmo embaraço dé 
ordem financeira na qual a idéia de uma possível reconstru
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ção da vida sôbre novas-bases não diminua a capacidade de 
resistência moral dos consortes. Quando apertam ÓS desar 
conchègos da pobreza com o seu doloroso cortejo de ptiyações 
e sacrifícios, um marido dé Sentimentos menos elevado,^úmà,
espôsa menos generosa podem sentir, forte, á tentação de
evadir às suas obrigàções pela portabaixado
Que o perigo não é quimérico, veremos logo. Não há:baixéza
de alma a que o divórçio não estenda a mão amiga de sua
cumplicidade.

Mais pròfundamente ameaçadoras da paz nas famílias 
são as ofensivas sempre possíveis de paixõeS estranhas;.*Qés- 
sada a efervescência afetiva dos primeiros tempos, êspòiâtâ'- 
neamente preservadora, porque absorvente, os sentidos poàem 
impressioii,ar-se de novo, as avenidas da alma abrir-se à insi
nuação perigosa de outros amôres. O marido mais. fiei não 
está isento de inclinações perturbadoras; a espôsa mais; séve- 
ra poderá sentir a fascinação de outro homem. Até aí, ne
nhum mal; um perigo apenas. O que exige a. lealdade ao 
amor jurado é o triunfo destas impressões involuntárias. ;Na-
família indissolúvel tôdas as fôrças da alma convergém piara 
êste resultado salutar. Notam os psicólogos a eficácia admi
rável das resoluções incondicionadas qüe se inspiram num 
dever percebido com nitidez . Contra uma paixão nasçéntei iA* 
idéia da indissolubilidade opõe sem hesitações um veto abso
luto: não há satisfazê-la senão pela via da desonra. O divór
cio afagar-a docemente com as esperanças longínquas de uma 
satisfação decorosa. A ruim paixão assim acolhida lança 
raízes, crésce insensivelmente até tiranizar a sua vítima; Lá 
se vai a fidelidade e com ela a ventura de um amor que a 
consciência, mal protegida por uma possibilidade funesta, não 
soube a seu tempo defender com energia. Quattdoos homens
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vêem em cada mulher uma espôsa possível, e qs mulheres 
em cada homem um marido provável, exaltam-se os impulsos 
da sensualidade, diminui a reserva defensiva do pudor, en
trega-se a estabilidade das famílias ao capricho das paiaões. 
Mais.um círculo vicioso: a idéia do divórcio a trabalhar como 
fermento de desinteligências domésticas; ps dissídios conju
gais, multiplicados e exasperados, a causarem o desmorona
mento dos lares, . : '-f

Numa palavra, antes e dépois do casamento, rias relações 
dós pais com oá filhos, dos esposos entre si e com externos, a 
simples possibilidade do divórcio introduz na instituição da 
família um fator^ psicológico de dissolução progressiva e in- 
coercível. ' V" ' ' ' I :■'

' A idéia do divórcio cria a matéria divorciável . Não são 
sònientè as pedras desarticuladas de um lar em ruínas que 
êle separa, é o édifíciò inteiro da sociedade doméstica que 
sacode com à  generalidade catastrófica de. um tremor sísmi
co. Para a existência * da família, para o exerCício normal de 
suas fu‘nções biológicas, morais e sociais, a idéia da indisso
lubilidade é de uma eficácia dínamogênica insubstituível.

-  Juridicamente, chegámos à mesma conclusão. Todos os 
. princípios aòs pfetéxtòá invocados pelos juristas em favor do 
•divófcio — contrato civil, direito à félicidade, etc, -— encer
ram rias suas últimas conseqüências a dissolução derradeira 
da família, porque invertem a jerarqüia essencial dos fins. 
A razão dé ser primária do matrimônio já nãó é á prole, más 
u  bèm-estar dòs cônjuges. O Sr. A não está bem com a Sra. 
B. O divórcio os separa. Mas o Sr.'A nãó pode passar bem 
sem outra Sra. A n.° 2. O divórcio outorga-lhe a felicidade 
de novas núpcias, Destarte, ao critério científico, objetivo, 
racional que determina a lei de uma instituição pela natureza 
de sua finalidade substitui-se um princípio eminentemente 
subjetivo, incerto e variável, qual o bem-estar de cada indiví
duo. Onde encontrar então um terreno firme, um ubi con
sistam, para limitar coerentemente o divórcio? Se a sua razão
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de sèr é assegurar a felicidade dos cônjuges; d a # W -  
cidadè só é juiz competente o interessado. E còmo o ^irèito 
á felicidade, — norma suprema da existência çonjjigai,
, não é menos inviolável num dos consortes do; que ;̂ m;ía|atÍoSi 
cumpre facultar o divórcio não só quando há consentinléjifp 
mútuo dos esposos, mas ainda no caso da vontade ^ó. qm í 
dêles. Liberdade, portanto, aoç ipdivíduos de çontráiy ;e dis :̂\ 
solver ao próprio arbítrio casamentos ou comio quer v
chamem essas uniões.. Logicamente, o d.ivórçió ó um çóm pr#! 
misso contraditório*. uma fase necessàriamente trçfoi ĵtóii%: 
entre o matrimônio indissolúvel e a união liyre i. Z3áé a divejèr 
sidade interminável das legislações divorcistas. Não há duas- 
idênticas, Os motivos que justificam a ruptura dos laços con
jugais. multiplicam-se e estendem-se de nação pára nação, 
com uma elasticidade infatigáy.el, Núm mesmo pate, ein al
guns. decênios,  ̂á legislaç$ò funesta passa por 
modificações sucessivas. A família .deslocada, de sua-ipósíçãõ 
natural desequilíbrio estável; entra a vacilar à mercê;'jdàsifbé̂ : 
tuações políticas, das combinações partidárias, das oscilações 

^caprichosas da opinião pública desvairada pèriòdiçámenm; 
pelos impulsos de tôdas as propagandas sem consciência; ,

, Não há, pois,: um critério racional e coerente para traçar 
teòrica,mente os limites da exceção divorcista . Menos aindã 
unia barreira eficaz para impedir em prática o seu avòiu- 
mar-se progressivo. Por uns resquíçios de respeito aõ pudor 
público, educado por séculos de. cristianismo,os.^ legisladores 
procuram^ ainda restringir a uns tantos casos determinados* 
as possibilidades do divórcio fegal. As pàixões saltam por 
cima dêstes obstáculos artificiais; como õs ventos de Eolo 
qua data portaruunt.

De fato, onde há lei do divórcio cada qual divòrcisquan- 
do quer. Nada mais fácil que armar o “caso particular” con
templado pela letra do código . Tome-se, por exemplo, á mais 
austera das leis divorcistas: a que só autoriza a dissolução do 
vínculo, por adultério, com proibição ao cônjuge culpado dê



cpnvolàr a novas núpcias . Sabeis o que fazem as paixões. O 
; que em resposta a Lord M. Grave afirmava um parlamentar 

inglês, sem levantar uma voz de protesto: “Sôbre dez requeri
mentos de divórcio fundados no adultério* noVè haviam sido 
preparados pelo coneliavo do marido com uih fellòto compla
cente que se incumbia de seduzir milady, real ou aparente
mente, com o cuidado de preparar tôdas as provas é tèste- 

> munhaS necessárias à justiça’̂  Hojé, já não é preciso recorrer 
a cumplicidade criminosa de amigos. Há agências que se in
cumbem dessa tarefa vergonhosa. Aí, advogadõs sem cons
ciência, falsários sem éscrúpulos, alcóviteirqs profissionais 
põem em comum as suas tristes habilidades para iludir a lei 
e corromper os costumes . É mais um bom serviço ique à 1 mo
ralização social presta o divórcio. ; .

Não há, pois, princípio doutrinai, não há severidade de 
leis e magistrados capaz de encerrar 0 divórcio nas fronteiras 
de alguns, casos objetivos. Os destinos da família ficam ao 
sabor das paixões humanas desencadeadas . A idéia do divór- 

í; cio sugere^llies tôdas as vilezas; todos os desmandos, tôdas a^ 
desvergonhas: a Sanção dá toga consagra-os com a majesta
de supremá da lei.

Tal é, sénhores, a psicologia dos séntimentos e a lógica - 
das idéias. Passemos à escola dos fatos. .

Aqui, sobretudo, é que nos conservamos até. ao fim. Não 
ácabarnos de compreender o descaso sistemático da Observa
ção objetiva dos fatos por parte dos paladinos do divórcio. 
Parecem fechar obstinadamente os olhos à evidência esmaga
dora da realidade. Explorai sentimentalismos femininos, des
crever paixões, fantasiar psicologias quiméricas e alimentar 
as ingenuidades de ilusões pueris, êsse sim, ê 0 íeit-motiv de 
tôdas as variações divorcistas. Mas interrogar sinceraménte 
os fatos, indagar as conseqüências sociais das legislações 
atentadoras da indissolubilidade — que fora levar o debate 
a um campo positivo e dar á discussão qm aspecto rigorosa
mente científico — é o de que se temem cautelosamente.
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Éy rio entanto, odivórcio h ã o ' :/ 
na vida da humanidade , impelidos pela pressão de oostpmes • 
corruptos ou fascinados pela ilusão de remediar ássipr as ahi- 
sérias conjugais, antigos e modernos povos lançaram-se n a . 
perigosa aventura de aclimar efetue as suas instituições jurí- , 
dicas. Altamente instrutivo serâ iijterrpgar ps resuliÉáddjs.; 
desta experiência' coletiva, Façamos êste exame ;de d9^c|êp^;':' 
cia, esta sõndagem ria re^ lidp^M v^àâ . ^
números e dos fatos, vejamos o divórcio em a ^ ã o ^ H ^ ;!^

■ O primeiro: ensinamento que encerram ás éstàtísticas é? - : ; 
a tendência universal e constante do divórcio modertíq a::aú*J 
mentar, num crescendo incoercível, o número doS lares des- ' 
pèdaçados com tôdas as suas dolorosas :consèqüênciãs /C

Percorrí as estatísticas 0^ 1̂  tôdás 
Europa e da América. — e não encontrei uma só, em qúè 0 
divórcio dçcrescesse ou ficasse estacionário. Em tôdas avo
lumasse, cqmo uma onda imensa que vai arrastando, de ãno 
para anó, 'de decênio para decênio, úm número cádá vez 
maiôr de destroços de lares deSinahteladQs . Espero poder pm 
dia pôr nas vossas mãos todós êstes algarismos de uma 
eloqüência irrefutável. Neste pequenino quadro apenas um 
resumo, ■./

Demorar-me-ei um pouco mais no exame da evolução his
tórica dó divórcio em dois países que mais influência exercem 
atualmente nas nossas idéias e nos nossos costumes. ■,

Quando o judeu Alfredo Náquet, por motivos de índole : 
pessoal, empreendeu â campanha em. favor do divórcio, nos 
seus discursos ao Senado, dizia textualmenté com aquêle 
prumo e desembaraço de todos os divorcistas: “Se chegásseis 
a demonstrar-me que no dia em qúè restabelecermos o divór
cio nas nossas leis teremos contribuído para corromper òs 
nossos costumes... teremos aumentado 0 número de fqpií- 
lias que se desunem, que a pretexto de devolver sua liberdade 
a ceçto número de esposos que dela estão privados, vàmoS 
pelo contrário privar desta união, que é 0 maior benefício da

' .k:! Vfr



 ̂ grande número de èsposos que agora estão unidos,
isto estareis autorizados a concluir con

tra  mim; Mas, se, pelo contrário, chego a estabelecer que d 
? ̂ i ^ c im n ã o  pode ter; ppr çp^eqüêucia ̂ aumentar o número 

: de famílias que se desupen\;#que sua ação, neste ponto* será
demonstrar que, põ. caso de se 

*í; exercer: qualquer, ação, será mais no sentido de diminuir o ■
número de desuniões das famílias dò que de anmentá-las; se ■ 
eu estabéleço estas premissas, terei-por minha vez o direito 

. de dizerpyos: o divórcjiQ: não interessa' as famílias bem cons
tituídas, nem ljiès faz çprrer o menor: perigo” .

Eis ó terrível desmentido que á realidade infligiu ao 
sofisma declamador da lógica divorcista. eram pouco mais dè 
2.000 as famílias desunidas, : com possibilidade de recon
ciliação .— quando se votou a lei Naquet; passapos apenás 

: 30 apos j(em 1913) , esta cifra elévou-se a 18.890. Na Itália, ■ 
durante o mesmo quartel (1884-1909) , as separações'passa
ram aproximadamente de 4,2. a 5,i, sôbre 100.ÒÒ0 habitán- 

' tes ou, por outra,, enquanto os desquites italianos aumentam 
; de 20%,, os divórcios franceses múitip}icaf am-se na razão de 

400%.: '
Número crescente de divórcios — facilitações legais cada 

vez mais amplas.
Énqüánto a lei resiste, capitula, cúmplice das paixões, a 

jurisprudência. Nos tribunais de Paris e das províncias os 
juizes concedem simplesmente o divórcio por consentimento 
mptuó, não obstante os textos legais que ainda o proíbem.

Aí qualquer sociólogo ou jurista, P laniol ou P aul B uheau , 
e vós encontrareis a confissão dêste fato inegável. Qs julga- 

i mentos multiplicam-se escandalosamente. A 30 de maio de 
1896, a 4.a câmara do Tribunal do Sena pronunciava, numa 
só audiência, 121 divórcios; dois anos depois, em 1898, de uma 
assentada de quatro horas expediam-se 294 divórcios, mais 
de um por minuto! o tempo suficiente para escrever sim a 
quem quer que pedisse o divórcio.
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E o numero das estatísticas bem longe 
der à realidade. No rnündp proletário o 
mente à completa desorganização. Na mefitalidl.áe^^üiár 
com a destruição do caráter sagradoeindissolúverd^^
rtAM i.vi r r á  1 n ò l  ■ O K n  r»v*n1 t»o A n  a  • nr> r\n  v*«*» /Àn:Mn
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uma união frágil? Custosas aS formalidades civis
b a s  ícandcÍMtd&iâlSê̂ fê  %uma família efêmera, mais custosas ainda 

para desarticulá-la, o filhp dp povo, ria sua lógica sJjmpji^l^ íy!^  '-V 
dora, é insensivelmente levado Á pinitir umás e outras : E àps : v:)Vp?.V- 
poücos a üriião livre substitui o casamento. ‘Enquanto 
Uso dos ingênuos os advogados do divórcio Uies vão celebrari- 
do as virtudes mágicas de acabar com os concübinatos e .ás : 
uniões ilegais, eis a triste liçãópque nos dá a realidade irides- . 
trutível dos fatos: destruição progressiva da f amíliaç ;da mes
ma idéia de familia nas classes operárias hoje, amariiíã,;:— 
quando se houverem vencido resistências tradicionais i4*. tam
bém nas máis elevadas. ' ; , ' -SX-}.■■ ■■

I)a Europa passemos à América, da França áosíEstádos;
Unidos. Contemplai êstes dois quadros: quase não: farercó- :; b 
mentarios . ‘ ■

Em menos de meio século a proporção dos divórcios,] já; ; ia; ç 
em 1887 tão elevada, triplicou. Em nossos dias, o atímetíto : 
anual é de 5.000. Em 1929 mais de 200.0ÓÔ lares despedáçár:;p';p p 
dos. ,.: p ......' r. ' ' : b-í '

, Quem pode calcular o imenso dano social — ódios ébtrÇ c:^ ;; 
divorciados, diçcórdias entre as ‘ famílias, crianças dèsam ^r, ’ > ! 
radas — que esta cifra representa?

Atualmente conta-se em média 1 divórcio sôbre cada 6 
ou 7 matrimônios. E esta média não se conserva ainda neste 
nível, já tão baixo, senão pelo contrapêso forte de alguns 
Estados, cuja legislação é mais severa ou nos quais é mais 
numerosa a população católica. Outros já desceram ràpida- 
mente no declive fatal.



, O 2 ° quadro representa as causas pelas quais se dissol
vem tantas famíliás.

‘ Só êste quadro vale por uma condenação inapelável do 
divórcio . Os que o advogam costumam lançar mão de todos 
os recursos retóricos para enternecer os Seus leitores com a 
déscrição patética de infortúnios conjugais que Só encontram 
lenitivo na ruptura de um vínculo infeliz. São espôsas desdi- 
tosas de um marido louco, contagiado de males vergonhosos, 
condenado a uma pena infamante. Quem não se comove 
diante de uma^destas desgraças que vão ferir um consorte 
inocente? Outra é a lição da realidade! Não é a êStes desven- 
turados que aproveita a instituição nefasta. O número de 
divórcios por loucura ou doenças contagiosas não chega a 
1 /10  de 1 %, iimitè míninio adotado pelas estatísticas 
norte-americanas. A quase totalidade das desuniões legais é 
provocada por motivos culposos, por violação dos deveres con
jugais . Achamo-nos, portanto* em presença de dois fatos, dos 
quais deriva umà conclusão inevitável. l.°) O divórcio au
menta incessantemente; 2 .°) O divórcio, na sua quase tota
lidade (mais de 90%), é motivado por uma transgressão da 
moral doméstica. Conclusão: o divórcio provoca uma desa- 
daptação progressiva dos sexos áo exercício normal dos deve
res conjugais. Cedo ou tarde o divórcio dissolve a família. 
É só o tempo necessário pára vencer as resistências psicoló
gicas e sociais criadas por uma longa tradição de indissolubi- 
lidade. É a realidade inegável . Para onde tende uma socie
dade em que, de ano para ano, num crescendo incoercível, o 
número de lares que se despedaçam é cada vez maior? O 
divórcio vive do que nega e morrerá do que afirma. Estu
dando o jôgo dos fatôres psicológicos postos em ação pela 
possibilidade da ruptura do vínculo já havíamos chegado a 
essa conclusão. Vemo-la agora confirmada com o veredictum 
irrécusável dos fatos.

Que a indissolubilidade do vínculo constitua o ideal da 
família humana, o que melhor responde às exigências, da sua
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múltiplafinalidade, fisiológica, psíqmca, sGcial'e rnór§f é 
dessas evidências que os mais arrojados divoreistaàhãò; ousa
ram negar... Què a legalização do divórcio, coni uma pr©1*' 
gressãó ascendente irrefragável, tenda a afastar. á familife 
dêsse ideal, é um fato absolutamente incontestável. Qdivór- : 
cio, portanto, representa um elemènto de degénefescérieiã:! 
social, de um fator de regrésso, umâ causa de dissolução :'"Qs . 
propagandistás do divórcio, na literatura superficial dos jof- • 
naiSj do teatro ou do romance, aclamam-no e feciamam-nó 
còmo uma exigência do progresso moderno. A palavra exerce, 
nas massas irrefletidas, .uma fascinação irresistível para não 
a explorarem com habilidade. Outra é a linguagem dos sá
bios, e dos que falam longe da influência das paixões que 
desvairam . Morselli, Zuloglip,' Fpgazzaro. . .  E a rázião já a 
vistes: para o jornalista superficial é o sofisma trivial: .depois 
disto: logo ê melhor que isto: ontem indissolubUidadô,.ama
nhã talvez ó\ divórcio — a passagem representa um progresso; 
Para o sábio'putro é o critériòj. Se progresso consiste naVadap,- 
tação melhoi?. de um órgão à  sua função, de uma instituiçãó. 
às exigências de sua finalidade, o divórcio, que tende a iritró- ; 
duzir não sei que de precário, de provisório, de instável na 
sõciedáde doméstica, tornando-a de dia para dia menos ap ta . 
à nobreza de sua missão, constitui inegàVelmente um regres-’; 
so, no caminho do aperfeiçoamento humano.

Por que, pois, não admitir o divórcio-exceção? Já lhe pq- v. 
demos dar logo uma primeira resposta. Pór um dever^áe1 
justiça, por um dever de caridade. Entre o mál dè muitpsíê 
o mal de poucos, entre a felicidade da família e a felicidade, 
de uma ou de outra família, a lei não pode hesitar. SUa 
razão de ser é tutelar o bem comum contra as ofensivas (Jps 
egoísmos individuais. A lei da indissolubilidade acarreta,al
guns sacrifícios; não o negamos: nias sacrifício necessário, 
menor sacrifício. Suprimir a dor é-o programa do impossí
vel . Infelicidades conjugais, enquanto houver imperfeições
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htimânàsi nenhuma lei ás evitatái O divóràió tende a multi
plicá-las; a . indissolubilidade $ restringi-las! Entrè dois ma
les, ò menor. Toda à, lei mirando o bem gemí impõe sacrifí
cios particulares: süa razão de ser è assegurar o bem comum 
pontra a estreitéza dos egoísmos individuais que tendériam 
á Ssacrificá*lb í apS^própripsíintçfêssesySlntórnar^ ixdeUèêmi 
cias Apaixonadas5 e ;p p r tá n ^  no séu ;valor, é limi
tar-se àçonsidéraçãb, dé U3õi ou outro cáso, sexp envergadura 
■ às vistas panorâmicas, <pie num relance sintético abraçam ■, 
tôdas âs cpnséitjüências Innestas do prmcípio invocado p a ra ' 
úma solução pâifticiüâr •IN40: é pomíyel abrir uma exceção à  
léi dá indissoitíbilitíade ppfí|úe o princípio da èkdeção arrui
naria o bem geral que a lei deve defender v .

< A;razão última desta verdade já a entrevistes na  dppla 
tendência antagonista da;; indissolubilidade/ e dp, divórcio. 
Para os; grandes :pr.qbÍemas hvmaanos não há senão soluções 
prpfunàamente .bumanas,._ isto é, que façam apêlo ao que há 
dê mais dign°»;de mais alto, de mais especificamente humano 
na nossa, natureza• \/;/

Para tôdas as dificuldades conjugais, internas ou 
nas, materiais ou psíquicas, o divórcio sugere a solução menos 
digha, menos nobre, menos humana. É o aliado natural de 
t ô d a s  a s  paixões, O inimigo instrutivo de todo o saçrifíciò, o 
conselheiro de tôdas as fraquezas e de tôdas as capitulações 
vergonhosas, A indissolubilidade trabalha num sentjdo as- 
céhsionái, prega ‘ a vitória dós obstáculos péla virtude, educa 
as almas para a luta, desenvolve o domínio de si mesmo, á 
abnegação a serviço da consciência, exálta todos os valores 
espirituais. O divórcio é a tangente do mínimo esfôrço> È o
mínimo esforço èm moral é  a diminuição das forças inlbiti- 
vas da vontade, 0 abandono à impulsividade, às tendências 
inferiores, aos instintos que tiranizam sem lei. “Tôda a nossa 
vida mental,” escreveu M o r s e l l i , “ é  um contraste éntre a ini
bição e a impulsão; tudo o qúe há de verdadeiramente nobre 
e grande é de origem inibitiva.” Desenvolvendo a impulsivi-
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tlnuamente uma influência degradante èm tôda % ^^itüi^ãò 
. da família. Enquanto a indissolubilidade, .v itd iia ;^  :
' eleva-nós ao ideal humano; id . dássolubüidade p repa^ ;M ^.
' sistiyelmeritéa d isso lu ção ;® y ® y ® :\ :

V ííJííJv- r.viimiHW,*'!,-

Kão é êste 6 caminho que leva a fèlicidada^ã# ,.T̂ „.
, , v  . v . , , . . . . . . .  .  .  v  , T » „ , . . . . . .  . . . . . .  . .  • • •  '

• ’ ■ J ■í
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nadãs e o  divórcio não-é> ^  _ ______...,
dé disciplina morai. ;® ': ;r ;' ■--/ -.
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O DIVÓRCIO E A PROLE

* Por si e de ,sio divórcio tende alevar. fatalmente uma 
sociedade k dissolução, à ruína, à morte,

Ném se diga ^  o qúd por yêzés sé lê np süperficialismo
dos artigos de j ornai que tratam quase sempre estás questões 
Vitais com uma leviandade incompreensível —/ nem se diga 
que q divórcio foi introdiizido na França, ou na Inglaterra — 
e não são"estas nações a  orla do abismo .

É pueril querer qué em uma ou duas gerações uma lei
spbré a famíhadê tôdà ^  do sed valor; - se
legaliza d  divórcio num povo indissõlubilista, á primeira ge
ração conserva ainda tôdas as tradições do regime anterior, 
e nelas forma a geraçao que se lhe segue . Nesta já cómeçà a

Conferência realizada iio Colégio Santo Inácio, a 24.de julho 
de 1931 (Centro D. V ital). ;
Esqxjeivia:

Kecapitulação da precedente.
I — O divórcio e a geração ãe prole 

tende a estèrilizar os lares
Açãó psicológica 

Confirmação experimental
França ~  Estados tinidos 

Aborto e infanticídio: .
Causalidade indireta e direta do divórcio.

II — O divórcio e a educação dà prole 
O divórcio destrói

a autoridade paterna, 
a  piedade filial.

Filhos de viúvos e filhos de divorciados. 
Criminalidade infantil:
Suas causas —̂ responsabilidade da família. 
Conclusão. Diyórciq, ruina das nações.
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|^ ;sèr mais sensível a influência dos fatôres psicóíógicós postos 
e||;ém  ação pela possibilidade de ruptura do vínculoçonjugal; 
mi;e esta influência se ira acusando nas gerações seguintes. 
^ 'Q u e  montam algumas gerações na vida \ie ;nm: ppw?

. Na França o divórcio' foi introduzido ainda nSÓ;íiârmeio 
f;século e já vimos que efeitos funestos tem produzijdò^sé não 

mais dolorosas as suas fdevastações, é- p o íi^^^ iiJá tp ^  
'fUpela.sua religião e pelas tradições multissecularjÊs-^ 
falibilidade, uma boa parte das suas famílias vive so^Qttóenqíj 
|£fíeio de uma mentalidade indissõlubilista; mentalida|ê;;.;pô- 
llèém, •que* o divórcio tende incessantemerite a destr^:)èO]mÓ 
|;u m  corrosivo poderoso. Nós Estados Unidos, onde mais longa- 
f |é 'a  sua ação, mais funestos ainda são Os tèsültádpáj::;é|Í^Q!^. 
feos grandes sociólogos e ‘estadistas norte-americanos|dqláê' 
llfjcloosevelt até Adler não nos :falam: senão com palavrS%e^§é 
^Cionálmekte graves da crise, da- falência da famíÍiaÍ3Í^|Í^§ 
|wamerican^,. No Império romano, com o recuo históricó^cónr 
‘̂  veniente, podemos apreciar em tôda a sua medida- a açãO;;

"dissolvente do divórcio. Qüàndo Horácio, que não era né- 
p iihum  padre da Igreja, no século de Augusto, .apontava 
i|; dissolução dos lares o germe visível da dissolução da pátria, 
f̂ Los divorcistas de então poderão apontar para a grandeza dq . 
fíf império que atingirá então õ seu apogeu. A gràndé óohstru-’ 
| |  ção política parecia elevada para a imortalidade: Cícero prp- 
^íinètia-lhe pelo menos 10.000 anos de existência. UiA óiir dòisí 
;y| séculos depois ruia fragorosamente; e os historiadores de çesr 
§& ponsabilidade são hoje unânimes èm apontar nà ;disSoluçãó' 

'-da família a causa primeira desta grande catástrofe em que 
arsoçobrou uma das civilizações mais esplêndidas de que çon.t 

serva lembrança a memória da humanidade.
Sejamos positivos  ̂ senhores, e não raciocinemos comd

J.icnanças.
É ou não exato que o divórcio tem avultado em todos os 

países em que foi introduzido? Fato.



É òú hão exato iijué a natalidade tem decaído na mpsma 
proporção em que o divórcio tem aumentado? Fato.

É ou não exato que a formação física e moral das gera
ções que sobem sofre da, desorganização crescente dos lares?

SgO -»  ALOOUgõES -E ARTIGOS

Para onde tende um pqvo cujos filhos decrescem conti 
nüamente, em hümero e em valor imoraí?, Para o próprio
suicídio •

Que p cristiaíüsiap entenda-se o catolicismo — cons
titua na nossa civilização uma rémóra poderosa a esta acele
ração f atai, ré merecimento dêle, não é justificação do divór
cio ‘ V ' .v- vV -v'-' ' -

: Qpe homem sènSatp; consciente da consequência dos seus 
atos, qüererá tpmâr sôbre a própria consciência a responsa^ 
bilidade dê  ̂ pppeu país, uma lefc que, de si, de sua
influência própria, çedò ou tarde, p leirará à ruína e à ihorté?

' E tal é., .acabaiwds de demonstrá-lo, a lei que vai tocar 
temer^riamente na solidez e pa estabilidade dêste semina- 
^«m  reipíibHcàe quê é a família,

Ò primeiro; fato que impressiona profúndamente a quem 
se põe, com serenidade e isenção de alma, a estudar a evolu
ção dó divórcio é á sua tendência irreprimível a aumentar, 
de áno pãrâ\ ano, o número de lares êm crise. >

E não é êste um efeito acidental e esporádico, mas prór 
prio e essencial à especificidade de sua ação dissolvente.

Os elementos psicológicos que a possibilidade de ruptura 
vincular introduz nas relações da vida doméstica tendem, por 
uma evolução imanente, a acentuar-lhe a instabilidade.

Por sua vez, transportado o critério da existência e dura
ção da sociedade doméstica — do terreno objetivo que é a 
finalidade primordial da família para 0 domínio subjetivo,
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aíjíjif:''.' ■ ’ . . ■ ■ • X . • " ; K
Ipfwariávèl e individualista, do bein-éstaií dos 

Js^íáção e a jurisprudência vehtram 
W  tações crescentes,' com pina .elasticidade irdatígâ^é|^r;7VV 

Não é^pois,deadm irarque, de fatój;Q:
|f,;inultiplicar-se e alastrar ̂ çpín; á virulência de-ü^çi 

. Fòi ássjrn na& niv i^
^|;dssim nas experiências da revolução 
jjfe^rante todo'o século XIX; tem sido assim eni •

m si

;vvf>j

..................................................... .........................  -
Não há um só ■ país divorcista da Europa ou dá;; j |p $

0 quartel dò século XX;

vorcio 
^  telâdos.w .

solidamente estabelecida pelá' convergência tios 
coíógicos, jurídicos e bistóncòs . ,; Tal ..em ;re s u m o ^ a |^ ^ '& :.̂  

^  palestra\anterior. '".* * f ;..v■•'■'•: ?■' v!r
*: éâDécíf icò^ctò

m
&«*

$ÍL' CIO
vação da espécie, representada pela geração é edúcaçãóiláa;

uma
Antesi porém, de o desenvolvermos, pèrinjti que réngyèv ■

Ao campo delimitado de nòsso estudo fixai a vossá atem 
ção. Dificuldades que vos possam ocorrer, ou argqmentos em 
favor do divórcio qué estejam fora. do nosso programa de 
hoje, afastai-os por agora das vossas preocupações. A seu 
tempo havemos de estudar a questão sob outros aspectos, 
resolvendo as objeções com êles relacionadas. É uma simples 
questão de método, que não deixa de ter a sua importância. 
O que se estuda, se discute, se analisa hoje é unicamente a
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relação entre o divórcio e a razão de ser primordial da família 
— a conservação da espécie.

O primeiro efeito do divórcio é eliminar a prole. Sua 
tendência negativista manifesta-se logo em impedir qiie ve
nham à existência os frutos naturais do matrimônio.

É uma conseqüência imanente dinamismo psicológico 
da mentalidade, cfiqda pelo divórcio. A criança; por sua natu
reza/ pede uma óasa com futuro garantido* Se à solidez dos 
lares definitivos se substitui a mobilidade temporária das 
tendas, tudo o que é estável e duradoiro passa a scr um móvel 
deslocado, um traste inútil, um obstáculo a empecer a liber
dade de moVimentos possíveis'. Qué marido quererá ser pai 
se amanhã a esposa que lhe devia ser a companheira insubsti
tuível na educação dos filhos pode desertar em busca de 
poyas aventuras do coração? Que esposa, sobretudo, se deci
dirá a submeter ps umbros aos deveres da maternidade, &e no 
dia seguinte o pai de setas filhos a pode desamparar; sem 
apoio e sem recursos, com quatro ou cinco serezinhos frágeis 
nos braços, lembranças' ingratas de um amor falido, obstá-
cülos penosos a; tentativas 4e uma nova réconstrução da 
vida? Não; num lar que o divórcio pode desmantelar não há
espaço para a criança.

, Destarte, a prolè, que, na ordem natural, era o fim  do 
matrimônio, no regime divorcista é sempre um risco, amanhã 
talvez um obstáculo> mais tarde; um remorso. E esta menta
lidade hostil ao berço generaliza-se espontâneamente ondè 
quer que o divórcio tenha obtido sanção legal. Quando num 
país, como á França,, a  Alemanha OU os Estados Unidos, se 
contam por dezenas e centenas de milhares as famílias que 
se desagregam cada ano, como não quereis que, diante de 
um novo lar a constituir-se, não se apresente, como possível, 
a eventualidade dolorosa de uma ruptura? Como nãó temer 
da fragilidade de um vínculo que a primeira inconstância 
humana, a veemência da primeira paixão ou as dificuldades 
das primeiras divergências poderão partir amanhã? e, diante
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desta probabilidade, não será previdência espontânea atra
vessar a vida escoteiro, para facilitar a salvação.rio• primeiro 
naufrágio? . •:> ' . * :

Gomo uma espada de Dámocles, a probabilidade dp úm& 
dispersão impende sôbre a sociedade doméstica, aBa$aç|iád^á 
na sua existência e no. exercício da primeira ^  a mà^ íiBŝ iî  
ciai de suas funções; E êste efeito désastrosp. (rtbtai^ibep)^ 
não o produz só o divórcio nas famílias que àting# nà; feálfe 
dade, desartiçulando-as; estende-se a tôda a ihstituíç'ãõ - dá; 
família, que fere de morte, tornandõ-a incapaz de jirèeiiçberi 
a sua suprema razão de ser . A esterilidade não resulta?:'4ó 
divórcio em ato, m asda süa simples possibilidade. . . y-'.!

Oxalá não pudêramos confirmar a solidez desta psicqlo- 
gia com a mais dolorosa verificação experimental! Más,'prol 
meti-vos não perder nunca o contato com a realidade tàyá 
dos fatos e serei fiei à* promessa. ; , . : ^ :

A crise da natalidade em quase todos os países do Oci
dente és hoje um fato que ninguém ignora. O coeficiente dOs 
nascimentos baixa sensivelmente de ano para Ano e aigümas 
nações se vêem ameaçadas de desaparecer na vergonha dê 
uma esterilidade suicida. Múltiplas e complexas são,-já se 
vê, as causas dêSsé fenômeno social.. Causas econômicas e 
financeiras; jurídicas e sociais; morais e religiosas . Ò urba
nismo, com suas deploráveis conseqüências; p egoísmo indi
vidualista exasperado pela sêde neopagã dos gozos materiais; 
um regime legislativo e fiscal, muitas vêzes, em oposição aos 
interêSses das famílias numerosas; uma propaganda crimino
sa, ativa e anti-social das ligas neomalthusiánas — são todos 
os fatores que indiscutivelmente exercem a sua influência 
na limitação voluntária das vidas que poderiam nascer.

Nèste atentado de lesa-humanidade sôbre o divórcio 
também carrega o pêso de terríveis responsabilidades. A de- 
monstração estatística, pôsto que indireta — direta não a 
comporta a natureza do assunto — é de uma evidência incon
testável . Não podendo mobilizar aqui todo um arsenal de
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tifràS, indicaremos apenas o indispensável para fundamentar 
a convicção de urna certeza.racional.

À maneira: de introdução, podemos notar, de modo gené
rico, a coincidência significativa dos dois fatos: a generali
zação ã.ôsvdivórcios e O início da crise da natalidade. Nas suas 
grandes linhas pede áfirmã^s© 'gde foi no; uítimo. quartel do 
século XIX que começou a flexão na curva dos nascimentos . 
Nesta mesma época íó divórcio tomou o seu grande inçrémenr 
to nos países ;que já o admitiram ou foi introduzidonos povos 
habituados a. um a'ética familiar mais severa: Inglaterra,
França, Nayierá,
: Outra observação, ainda dè caráter geral. Se tomardes

um quadro recente (tenho presente o de 1925) do movimento 
demográfico na Eiiropa central é ocidental, verificareis os 
países que aindà conservam ’ um cóeficiêntè de natalidade 
elevado (chamá-se çoeficien^ de natalidade o número de 
nascimentos sôbre l  í Q00 habts.), Polônia 33, Itália 27, Espa
nha . 29, precisamente os países cuja legislação prudente 
soube respeitará,estrutura naturàl, da,fámüia. Em todos Os 
outros (com e?cceçãó da Holanda) êste coeficiente já desceu 
abaixo de 20. Pode afirmar-se que a natalidade nos povos 
indissolubilistas é 30 % mais elevada qué nos outros.. O prir 
meiro sincròriisinó e esta coincidência tornam^se tanto mais 
expressivos, quanto, descendo das generalidades, de sua natu
reza algo impreçiSas,. se verificam"còm maior rigor na aplica
ção a casos 'mais particulares. .v -: /7 . : •

Estudemos o da França . Em 1876, pouco antes da pro^ 
mulgação da lei do divórcio, o coeficiente da natalidade era 
em França de 26,2,( em 1927, de 18,1; em pouco mais de 40 
anos de regime1 divorcista desceu de 8 unidades, isto é, no 
caso, de mais de 30%. O número médio dè filhos, por família, 
que no decênio 1860-70 era de 3,33, em 1920 não passava de 
1,66; os nascimentos masculinos, que èm 1875 eram de 
485. Ó00, èm 1905 baixaram a 411.000: um déficit anual de 
70.000 cidadãos.

\
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§$?/,. Se da evolução cronologicá dò divórcio passarínos à suá 
í||Éistribuição geográfica, chegamos às mesmas' àyêri|üáç5es: 

grandes centros de famílias instáveis coinçideí^ àòm as 
í&zonas em aue a seiva dá vida se vai estancándó mais ràbidá-

:

É^artamentos-túmid^ vos derdes ap
P?'düas; cartas geográficaa da .EYança é colorir ■ com t in t^ |p ^ ^ ; '^  

gféssivamenté carregadas, nnma ps departamentos o É ^ t l ^ g  "

Il^icamós que de 1884 á  1891 sôbre 42.148 requerimentos áp̂ èK :
sentados eram

de cônjuges sem filhos 22.826, 
de cônjuges còm filhos 19.322.

Ora, é sabido que a proporção dos casais sem fiihos 4 ^
normahnente entre 15 a 20%. Entre os cônjugès 

la p e la  mentalidade divorcista, ántes ainda qqe ela tivesse o 
|fe 4;empo de se difundir atualmente estamos ainda ‘nós* |>r|f 
Ê  meiros tempos que se seguiram à lei Naquét — encontrarãrse

os inimigos das crianças numa proporção duas òu três \vêzes :
superior à da população geràl. É muito significativo,

Esta demonstração por convergência de índices demo
gráficos podería repetir-se erq cada país com o mesmo resul
tado final. Poupar-vos-ei à monotonia desta enumeração, 
dizendo apenas duas palavras sôbre ps Estados Unidos, que, 
no rápido crescer de sua população, à primeira vista parecem 
abrir uma exceção à regra geral.

M;

pm
K$&1
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 ̂ ; U exame mate atento no-la mostra ainidà uma vez con
firmada . Na grande República decresce notàvelmente a per
centagem dos nascimentos; só nos oito anos que vão de 1917 
a 1925 desceu de 24,7 a . 21,4, isto é, de três unidades. 
v O avolumár-se veítiginoso da população norte-americana, 

durante o século jçiX, é sobretudo devido âo afluxo contínuo 
das grandes ondas imijgratórias. Não é úm incremento por 
evolução orgânica, crescimento vegetativo, mas por justapo
sição de partes .estranhas é heterogêneas. Dé 1840 a 1880
aportaram à América do Norte 9.438.000 imigrantes euro
peus; de 1880 â 1914, 21.862.694, ao todo mais de 30 milhões . 
Entre 1870 e 189Ò òs adventíòios desembarcavam na razão de 
mil por dia; ão depois, estas massas crescem ainda até átin- 
gir mais de duas mil entradas cotidianas.

Ò número bruto já é considerável. Não é menos digna 
dè atenção a qualidade desses imigrantes. São quase todos 
pertencentes a nações dé tradições familiáres .austeras, onde 
a indissolubilidadç e a fecundidade conjugal haviam fincado 
raízes multisseculares; a Irlanda, a Espanha, a Itália, a Áus
tria, a-Polônia (tôdas indissolubilistas) e a própria Alemanha, 
onde a generalização e difusão do divórcio são de data mais 
recente. Na corrente imigratória de 1880 a 1914, a Áustria- 
Hungria entrou com 26,3% e a Itália com 25%. O elemento 
eslavo-iatinp, què entre 1880-1890 representavá 19 % na tota
lidade dos imigrantes, elevou-se entre 1910-1920 a 77,2 % 
Tôdas estas famílias foram levar à. grânde República não só 
o trabalho imediatp dos seus braços mas ainda a sua seiva
fecunda; criadora da vida. A elas se deve o grande aumento 
demográfico que constitui um dos fatôres da grandeza norte- 
americana.

A raça antóctona anglo-saxônia, mais lohgamente sub
metida às influências èsterilizadoras da lei e da prática do 
divórcio, apresenta um cociente miserável de natalidade. Já 
em 1890 no Estado de Massachusetts o coeficiente de natali
dade entre as mulheres nativas era de 12,7, inferior ao .de
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^ascendia a 38,6, ■''/■
A demonstração pode estender-se e atacãfi pí problema 

ppor todos-os seus aspectos, chegando sempre & r&ultados 
psònvergentes. -Indico-a-variedade_ v'-:--/-''

^ | | f - Por cirçunscrições territoriais: os Estados ínêiíios ^ o l i f . 
l|eos são os mais divorcistás. /,
ft*" Por divisão de classes sociais: as que mais ?e|s^b]t|aem
» ó s  deveres; da paternidade são as.; que mais fréqüçhtémçjiite 
|||ecorrem à lei do divcfrcio.•/, ■- ' i .
§ / / Por diferença de çonpssões religiosas: os eãtôíic^p® |® |^ 
pConsciência répúgna o divórcio, apresentam as famílias :JtHá|s' 
llfècundas; mais frequentemente estéreis ou de natáiidadérm^fci 
ffpéstrita entre os protestantes de diversos matizes 
Í|fèssionados (Whrxght) . Examinando mais de pèrtò os‘̂ ãs|is, 
Iplominados pela mentalidade divorcista e que de fato .
I^ a ra  o diyórcio, encontramos ainda entre êles uma áVuítad^ ;
P#róporçao\ de conjuges sem filhos ou com um so filho. ív í -í- 

O método experimental que Stuart Miíl  chamouf 
^variações concomitantes, aplicado ao nosso éstudó, dé-varias 
I? formas converge sempre para a certeza da mesma conciusãòc ; 
| | | g divórcio:é inimigo da prole .

' Esta hostilidade não se limita ao emprêgo da técnica. 
X anticoncepcional: vai mais longe e leva à prática de crimes 
Ornais horripilantes. O aborto e o infantiçídiò téndem a gene-r 
"ralizar-se numa sociedade minada pelas pràttcás do neoíhalr’ 

|fthusianismo:
Também aqui não é difícil encontrar nas duras liçõés àè 

experiência uma confirmação destà terrível lógicá das pâi- 
l xões sem disciplina. Nos grandes países divorcistás cêrça »dé 

1/3 das concepções é interrompida por uma manobra crimi- 
í nosa. Na França, segundo as avaliações, dé 300.000 a 500-.Q00,
, na Alemanha pará cima de 600.000, nos Estados Unidos pára 
' mais de 1 milhão de vidas em germe são anualmente imola- 
; das ao egoísmo de mães deshaturadas. E êste número cresce



páralelámeritê à difusão dò divórcio. Em 1905, o Dr. Doteris J
f comunicava á Sociedade de Obstetrícia : Há sete anos no hos- :j

pitai de Bpuçicaut a proporção entre os partos e bs abortos l
era de 7,7%; boje é de 17,7%. ;E segúem-se números mais |
ou mehos análogos para os outros hospitais: em sete anos í
triplicou o número dos abortos criminosos. ■. j

O mesmo se diga dò ihfanticídio. Ná França como na 1
Inglaterra e nos Estados Unidos existem agências onde as j
faíseuses d’anges (Baby-íarnúngs) se encarregam da supres- |
são dos filhos. De uma só vez, a polícia do Tâmisa pescou f

, 40 cadáveres de criancinhas gráceis, vítimas dessas megeras, 
que, a preço dè 21 ou 3 shijlings diários, se desempenham 
cinicamente dessa'fúnebre missão \

A' iiifluèhcia causai do divórcio em tôdá esta guerra
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; ^  ^Tgipla;:: iridiretet drreifcà, í. ívidKrieíct:: \
Enquanto o S ';^  acábamòs de -j

;. assinalar se: podem cônsiderár como provenientes coordenar f
• damente de lima causa'única, a raiz comum que alimenta,
: com a sua seiva envènènada, as ramificações do divórcio, das j

práticas anticoncepcionais e feticidas, é 0 individualismo )
conjugal, Tôdas as causas sociais modernas que diminuem 0 |

' sentimejitp do dever e do sacrifício obliteram a consciência |
réligiosa e exasperam a febre neopagã do prazer sensual, íl
desenvolvem o egoísmo, inimigo da estabilidade e da fecun- I

■ ■ didade das fattiílias . Ora, tôda a tendência psicológica que j
se expande livremente num sentido intensifica-se e, intensi- í
íicahdo^se, deritú coni mais energia era- tòdás as outras suas jj
manifestações! Nò caso, o egoísmo conjugal qúe encontra no |
divórcio uma das suas expansões livres e reforça-se e vai im- \
por maior tirania às suas exigências na eliminação sistemá
tica da prole.

Além desta influência indireta, por uma espécie de cho- ; 
que em retorno, há ainda uma ação causai direta do divórcio 
sôbre a restrição da natálidade. Já o desenvolvemos há pouco ] 
quando mostramos cdmo os elementos psicológicos introdu-
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v J|idos pelo divórcio na instituição conjugaiC/teU^^ .
fjtieamente a criar Uma mentalidade hostil àíçri^Uça- Esta 
feação resumiu-a Do.umic numa frase: “O (h|óíç|&;^P; UU 8- 
ipdivórciada sem ‘filhos, é dè colocação mais ^âôflí|^^P; UU â  
Ipívorpiada carregada de família*” Daí a generaUzaçãdCdàs',, 
iprátiçaa,, ■ anticoncepcionais^/por uma
fjmanobras abortivas e infantiéidãs. Quantò^apsin^^p^t^jr-;^/•

<■; wny< /N * “i A. “tS «Vv TiAnAiivnT» . O At* **À
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Ijensivo, a déçepçãp filba de Um descuido c^;4é 
pfcência?; Destarte, quando m a í ^
l^íque se ;vão aclimarido entré os povos ‘UiviíiçUdòs”,. re $ |^ ^  
flÚncoercívèis, por um atavismo imoral, os rec\irsbs;''brUèi^le^;''

m ã m m -

!|>Num e noutro çaso é sempre o divórcio a afirmàr^sè: 
m ‘è  pràticamente, coinp a antítese irredutível dos' .'direiú^tp^^

Estado que nisto consente é cúmplice do seu assassínio.’*,. ; ' ■

II

O fim primário, biológico, natural da família é a conset* 
vação da espécie. E a conservação da espécie não se assegura, 
na família humana, sem o concurso solidário das duas fun
ções complementares: geração e educação. A primeira traias-* 
mite a vida, a outra leva-a à plenitude die suá perfeição 
específica. ■ .

A hostilidade ingênita do divórcio contra a criança con
tinua a mostrar-se durante todo o período do seu desenvol-



vimento. Quando não a elimina com um crime contra a 
natureza — técnica preventiva, abôrto, infantiçídio —r preju- 
dica^jhe irremediàvelmente a formação normal.

Não há obra de arte mais difícil, mais complexa e mais 
sublime que a educação de jim homem. A família é a grande 
e insubstituível oficina em que se trabalham essas obras-pri
mas. E por isso o “direito mais fundamental da criança é o 
de ter pai e mãe”, de ter uma família, sua família.

Que faz o divorcio? Viviam, na unidade de um mesmo . 
lãr, pai, mãe e filhos. Sobre a indissolubilidade desses laços 
nâturais cai a maldição separatista dp divórcio. A mãe vai 
tentar a felicidade em uma nova combinação matrimonial. 
O pai, de seu lado, funda outra família. Esta é a hipótese 
específica do diyórcio’ que se diferencia do desquite precisa- 
mentç pelp faculdade outorgada aos. cônjuges separados de 
Cónvolarem a, nòvas núpcias.’ E ós filhos? os filhos que na sjua 
unidade indivisível* são o símbolo Vivo da união inquebrável 
dos pais? os filhos inocentes que conservam intatos os seus 
direitos à vida recebida e à educação física, moral e inte
lectual, indispensável à sua felicidade e à dignidade de uma 
existência verdadeiramente humana? Os filhos serão a vítima 
dolorosa do divórcio. Os pais postergam todos ós seus deveres,

■ decliriàm as responsabilidades contraídas no ato transmissor 
da vida, sacrificam à própria “felicidade” a felioidade dos que 
são a carne de sua carne, antepõem o futuro. ao passado, a . 
inocência â culpa, o prazer próprio ao respeito dos direitos 
intangíveis de outrem. Para os filhos, é a ruptura irreparável 
do próprio lar. As pedras fundamentais do edifício que éra 
a sua casa, deslocou-as o divórcio para entrarem na constru
ção de novas Casas onde êles serão sempre estranhos. Cóm 
paliativos ineficazes procura a justiça dos. tribunais remediar 
o que não tem remédio. Algumas vêzès atribui as crianças 
aò cônjuge inocente, (?) reconhecendo ao outro o direito de 
visita; outras confia a sua guarda, por períodos de igual du-! 
ração, aos cônjuges divorciados. É uma preocupação mate-
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||m ática de eqüidade que lembra o juízo de Salojaião;.. Más, sp 
§  .a sen ten ça  do rei sábio, inspirada na mais íina' psicologia 
||p a ra  reconhecer a mãe verdadeira, fôsse levada .^;ex^qçãp, 
j|$era a morte da criança que acabava, em postas. Nâ nova 
^situação material dos filhos desditpsOjs há dç fáto algo de 
|f  mortal para a sua educação.

Os dois pólos em tôrno dos quais gravita tôda § Íóbra 
j^éducativa são a autoridade paterna e a 

mèntos naturais e çorrelativos, Convergentes harmpjóipsa* 
||méhte para o mesmo resultado.

Que faz o divórcio da autoridade paterna? Para .fírrhSió: 
E  própria estima na alma do filho cada um dos que õutrpra 

láse amaram e hoje se odeiam se esforçará por convencê-lojdá . 
p ró p ria  inocência, isto é, da culpabilidade do outró. 0  pai 
Miminuirá insensivelmente no coração, do pequeno a Tèrièntfe- 
fêã.o à sua pãe; esta irá demolindo progressivamente o rès|>||*| 
®o ap pái.\serão, a. princípio, palavras caídas còmo quèjdis^ 
Ipraidamentie; reticências qué dizem muito; depois reações;; 
|f|ntencionais; finalménte a iniciação triste na série das reve* 
||açÕes dolorosas. Neste duêlo em que. se vão digladiando ps. 
Mpais, o filho sente-sè comô juiz do seu procedimento na vida ! 
ggf Que o filho mostre em presença de um dos dlvorciadí^;; 
pâfeto, ternura, preferências pelo outro, será motivo de ciumêS; 
| |e  tristezas. Recrudescerá então a porfia pelo domínio no CP- 
íração da criança: concessão irrefletida de todós ps pedidpsi; 
paprovação de todos os caprichos, afago a todas as pai^ ||s 
fâíascentes. Paul Hervieu, observador de uma psiçologiá 
gfpieaz, pinta-nos esta realidade viva na sua Loi ãe VH&riime . 
I^haura, mãe divorciada, diz de si para si: “Penso no que mé 
|| |a l ta  para ter a sèü tempo na minha filha uma influência 
pdecieiva. Muito sentiría que ela encontrasse em casâ de seu 
||j)ai um bem-estar maternal, satisfações de amor próprio, inci- 
ptâmento a tôdas as elegâncias que não lhe oferecesse a minha 
Hcasa.”
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E -éis::lâF^^^^£á^^^isJtit^íyel ação formadora dá auto
ridade paterna; 'Às duas; influências que a natureza quis 
Convergentes é simultâneas, o düvórcio tornou owfaponisfos e 
sucessivas, © seu efeito espontâneamente cònstrutivo passa
a ser inevitavelmente demolidor.
; í À estas dçcadêncjas graduais da autoridade doméstica 

corrésponderna aimà da criança a atrofia progressiva do sen- 
timénto' máis; poderoso na obra educativa: & piedade füial. 
Com tôdâ á espontaneidade de um instinto profundo o cora
ção dos filhos vai buscàr, hüm complexo iridéfiníVel de gra
tidão, dépendéhcia,, docilidade e amor, os corações dós pais, 
sem ps distinguir, sem os separar, sem os opor. Ao encontrá- 
los extremados pelo ódio ou, pelo menos,, estranhos üm ao 
outro, como dois desconhecidos, o amor filial recòlhe-se e 
murcha comó fiòrzinha em jarro sem água. Uma contradição 
íiitima, conio. ivèneno sutil, instáia-se no mais profuhdo da: 
alma em botão e dai.vai corroendo tôdas as suás fôrças vitais: 
a  alegria, a espontaneidade, o entusiasmo, a esperança • : Se 
qüiserdès ter uma impressão sintética dêste triste estado de 
alma, dificilmènte exprimíyel pelo esfôrço dispersivo dá aná
lise, entrai um instante em vós mesmos e perguntai à sin
ceridade da vossa consciência qüè sentirieis se fôsseis filhos 
de um casal divorciado. r ^ . r  ;.'v-

Sobre éste primeiro fundo de amarguras; incuráveis, su
ficientes para. envenenar uma existência que desabrocha, o 
trabalho dos anos vai acrescentando novos dissabores. É a es
tima dos pais que. vai caindo em ruínas à luz da manifestação 
dos seus desmândos, dé suas divergências, da traição à fideli
dade dos seus. jüramentos:. Com a estima irá diminuindo o 
afqto aos que sacrificaram a sua felicidade ao próprio egoísmo, 
àquela que prçferiu as suas satisfações de mulher aos seus 
deveres de mãe. O filho vai compreendendo aos poucos que 
êle não bastou ao coração de seus pais. Depois de haverem 
falido, provàvelmente por culpa própria, numa primeira ten
tativa de felicidade conjugal quiseram recomeçar os seus
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pí. ensaios amorosos Opunha-se-lhes o direito da- ri,#á èxistên^ 
|i(. cia por êleS criada; que importava!, pai, e mãe egoístas- Salta- 

ram por cima dêste direito inviolável e ao individualismo de 
p; suas ambições imolaram sem piedade à vida que se lançava 
fe, vigorosa para o seu pleno desenvolvimento. -s x - ■ ; > ? ^
M}' Neste ambiente psicológico ántihatufal qüesérá da: forr
pvmaçco moral da criança? Onde se exigia• á mais espõntãnefi 
||,-sinceridade,; sucederá pouco a ppjaeo o esptôto de simulaçãéi 
|;e  de hipocrisia; o pequeno deverá agradar áíteimàtivamèntè 
|>'-a dois corações separados pelo abismo dé ressentimentos píò- 

ífundos. y..
É está a escola de formação’ do caráter, de dèsenvolvimeii- 

| | ; to da personalidade. Se o caráter é feito dé princípios, de coe- 
H;rência, de fidelidade aos compromissos, que será do caráter 

gfede quem adolesce num ambiente de dois desertores; dos pr ô- 
píàprios devferès mais sagrados! Que; espetáculo, doloroso o dêStès 
impais que, ^iiante da mobilidade das paixões e das dificuldades 
l^ídò temperamento, esqueceram a determinação refletida dq 
plvontade, afirmando na mais importante das ielações humá- 
b|; nas, com o exemplo de uma vida, o primado anárquico , do ■ 
pí’ instinto sôbre as exigências imperiosas da cónsciência! Q 
| |  divórcio destrói inegavelmente todo o inestimável válor peda- 
pfegógico da indissolubilidade. y ’/y-^yy^y:
| |  Os divorcistas, cuja retórica declamatória se compraz em 
feamplifiCar e dramatizar as infeliçidades dos esposos, dissimiu-. 
pilam  habilmente, num silêncio de urna omissão injustificãdçi, 
fetôda esta lastimosa situação dos filhos. Se alguma vez uma 
|v necessidade indeclinável lhes exige uma explicação, .desfazem- 
|  se da dificuldade com uma saída comprometedora. Afinal, 

dizem êles, não exageremos; “A condição criada pelo divórcio 
| í ; não é diversa da qué, pelas segundas núpcias, cria a viuvéz, 
|i:; tanto na coexistência com a nova prole como na concorrên- 
H cia ciumenta dos afetos.” Rei. Zanaydelli. In Margueritte.
§ Não se podia, com efeito, excogitar resposta mais mise-? 
%, rável de maior catástrofe que talvez possa infelicitar ümá
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{pirematurà dós pais . Èri todos os teraipos, 
;J |i^ 5̂ ^ ^ ^ ^ t^ p itu írá s  o órfão aparece como a expressão de 
ürná: grande Miséria merecedora de uma compaixão univer
sal . Còmpárár-lheà sorte desditosa a dos filhos dós divorcia
dos é dizer tôda á calamidade do divórcio; é confessar expli- 
citáipèrite qúpó 'divórcio é;‘ o túmulo da paternidade; Pro- 
pugnar por uiua lei divorcista é-pedir aos parlamentos um 
dispositivo que multiplique nas fámíliàs oshorróres da morte. 
fJerá então moral que os cônjuges desgqstosos de sua vida 
comum compreiü o direito dé trocar novas alianças a preço 
das lágrimas da orfandade? Será justo que uma lei mortífera 
faça pesar, cada ano, sôbrç a geração que surge as çorise- 
qüências fúnébres de uma epiderriia? .
> 4  E a çompâração ainda nãq è justa. Invocaiido-a, os fau
tores do divôrçio revelam apenas* ainda uma vez, que nãò é 
excèssivamente perspicaz a sua psicologia. Entre os órfãos 
e os filhos dã, divorciados há uma peqúeriiria diferença. que 
lhes èscâpou -4 a morte. É! a : morte de um dos cônjuges 
transforma toda a atmosfera espiritual do lar . Np caso de 
■novas núpcias, após a viuVez, o Sègundo marido nqq tèm 
normalmente razões de alhear o seu afeto e o seu interêsse — 
nunca será o de pai — dos filhos de sua mulher e do outro 
liómem que já rião vive, nem representa pára a ségúnda fa
mília uma ámeâça contínua, um rivai sempre possível.

t A viúva híiiúba não Olli a o s filhos do primeiro tálámo 
como qs reliquias ingratas de úiri amor infeliz. À unidade 
moral do primeiro casamento nunca foi perturbada; a ação 
dos dois cônjuges nãò passou nuhca de convergente e cons
trutiva a hostil e destruidora. A primeira união que a morte 
rompeu fisicamente continua no seu .valor espiritual, assegu
rado pelo respeito, pela saudade, pela fidélidade do exemplo, 
pelo culto à memória do cônjuge extinto. O enteado rião vê 
no padrasto o demolidor do seu lar, quiçá o corruptor de sua 
mãe. A passagem de um casamento para outro, através da 
viuvez, faz-se numa atmosfera de pureza moral absoluta.
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Não se sai de uma casa pela porta do divórcio'sem arrastar 
após si um lúgubre cortejo de injúrias, insultos, ódios e in
fidelidades que sôbre a influência formadora do segundo 
casal projetarão sempre a sua sombra malfazeja.

Uma família desfeita pela morte e parcialmente recons
truída por segundas núpcias não constitui pára os filhos do 
primeiro pleito o ideal da nátureza; mas o" divórcio, disper
sando os elementos vivos de uma família para com êles cons
truir outras, separa violentamentè o que deveu ficar unido; 
opõe em antítese funesta os princípios de uma influência, 
necessariamente solidária e cria um novo ambiente psicoló
gico e moral inevitàvelmente infenso às exigências educativas 
da prole. Desde que os pais, separados pelos sèus ressenti
mentos profundos e ligados por novos interêsses matrimo
niais, cessam de colaborar para a sua felicidade, o filho será 
a  vítima'necessária e inocente do seu egoísmo. Saúde física, 
situação Wonômica, educação dó caráter, futuro social •— 
tudo irreparàvelmente sacrificado! Gomo de costume, da aná
lise psicológica à observação dos fatos, na sua materialidade 
inegável.

Um dos fatos mais dolorosos da nossa vida moderna é o 
aumento da criminalidade juvenil. Nos últimos anos do sé
culo passado A l f r e d o  F o u i l l é e , numa monografia publicada 
na Revue des Deux Mondes, registrava o fato alarmante: em 
menos de 10 anos a delinquência de menores aúmentava de 
25%, enquanto a dos adultos crescia de 11%. Há cinco anos, 
em 1926, um diplomado pelo Instituto de Crimlnologia, numa 
tese sôbre o assunto, voltava a bater na mesma tecla: “A 
progressão contínua da criminalidade juvenil torna-se de dia 
para dia mais premente.”

Aumenta o número; agrava-se a qualidade dos delitos. 
Aos tribunais são citados, em número cada vez mais elevado, 
menores, réus de homicídios, parricídios, furtos, envenena
mentos, atentados ao pudor etc.
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a :!.;';̂ i|âó'vaié!a pena insistir sôbre um fato que não padece

contestação. Qqais as suas causas? Com exceção dos fatores 
biológicos taras hereditárias —  os fatores apontados pelos
criminalistas podem reduzir-se fàcilmente à ação do tríplice 
ambiente que inevitàvelmente envolve a criança no seu pe
ríodo de formação: a família, a escola e a Sociedade. Dessas 
três causas a  de mais decisiva influência é á família. Nenhu
ma outra se lhe iguala na continuidade, profundez*da ação. 
A previdência, vigilância e solicitude dos pais decidem ainda 
em grande parte, da influência escolar e social a que se acha
rão expostos os filhos.

Todos os fautores, portanto, que tendem a desarticular a 
unidade e a coesão de vida da família têm, no aumento da 
criminalidade juvenil, o seu quinhão de incontestável res
ponsabilidade . As observações sociais: são aqüi de uma con
vergência que não deixa lugar á menor hesitação. Na Bélgica, 
por exemplo, os estudos de Mans, Diretor geral do ofício de 
Proteção à infância de Bruxelas, apuraram que entre meni
nos deiinqüentes, 74% pertenciam a meios familiares desor
ganizados; na Alemanha, essa percentagem è aproximada
mente; em todos os países onde se fizeram observações acura
das e seguidas, chegou-se sempre à mesma conclusão.

Pudemos, portanto, fechar o nosso raciocínio de uma se
gurança e limpidez inofuscável. A desorganização da família 
é a causa principal da decadência moral da juventude e ama
nhã da idade adulta: é um fato. O divórcio contribui para 
desorganizar um número de famílias, de dia para dia, mais 
avultado. é oiitro fato. Logo, o divórcio contribui incessan
temente para 0 aumento da criminalidade, essa ofensiva da 
barbárie no meio da nossa civilização; é um agente anti-social 
de anarquia e de degenerescência. Quem, diante das provas 
indestrutíveis, o poderá negar com sinceridade?

É tempo de cerrar ás derradeiras conclusões.
A razão de ser fundamental da família é, incontestàvel- 

mente, a conservação da vida humana.
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Transmitir a vida, formá-la, desenvolvê-la, prepará-la 
im para a superioridade dos seus destinos, çis o que constitui 
j|* para a família o porquê essencial de sua existência, o prin- 
| | ,  cipio de tôdás as suas grandezas, o què lhe assegura á efi- 
i|,ciência de um valor social insubstituível. Um povo, uma 
fe!, nação, uma raça, em que a família cessa dé.^orresponder a 
|||:esta missão primerdial, está irremediàvelménle condenado à 

xfègénerèscêhcia e à morte. De geração ém gerâção dimihui 
Ki!' o número de seus filhos, deteriora-se-lhèsi p valor moral . E 
^  esta dupla decadência, quantitativa e qualitativa, que Outra 
’|t,eoisá é senão o declive fatal que leva ao abismo, onde os povos 
|4. expiam com á própria existência os crimes capitais contra à 
^hum anidade.

Toda a lei, portanto, que de sua natureza tende a tornar 
§§«a sociedade conjugal, de dia para d}á, menos adaptada ao 
l|f:êxercíciQ de suas funções essenciais é uma lei de regresso, é, 
p .um a lei de morte. ;
p i ; i È tal é o divórcio. Não dêclamamos, senhores; próya-
||imò-io rigorósamente: pelo dinamismo interno; dè todos os 
i |;  seus elementos, tende a perverter todos os/ instintos mais 
is- profundos, os ■ sentimentos mais elevados da maternidade e 
|í|.:; da paternidade. Lembrai, senhores, êste milhão de mães 
^^òrte-f|ín^riç^nasr quase 40%, que, calculadamente, ássassi- 
7  nam, cada ano, o fruto de suas entranhas. Pela sua ação 
fc. nefasta tende a generalizar a esterilidade voluntária é a de- 
^lívfprmar sistemàticamente a formação moral, cívica, humana 
|Sdas gerações que sobem.

O divórcio é a antítese do filho; o infanticídio em tôda 
a amplitude da palavra: a morte, completa e irreparável/

; física, psicológica e moral, da criança e, na criança, do futuro
de um povo.



* A iinalidade primordial da fãmília e a prole. Ao lado, 
porém, desta sua razão de ser suprema, que a relaciona ime
diatamente eom os interêsses superiores da sociedade e da 
humanidade, não há negar que a sociedade conjugai é tam
bém destinada ao aperfeiçoamento reciproco dos esposos. Ò 
laço que a institui prende a funda duas existências para a co
munhão das alegrias e dos sofrimentos, das esperanças e dos 
temores, das grandes venturas e das grandes tristezas da 
vida.

Haveria, porventura, entre estas duas finalidades hieràr- 
quicamente subordinadas um antagonismo irredutível? A 
monogamia indissolúvel* que é incòntestàvelmente exigida

* Conferência realizada no Colégio Santo Inácio (Centro D. 
Vital) , em 2& de julho de 1931.
Esquema:
Exórdio

A dramatização dos çasqs dolorosos.
Valor lógico do argumento do sentimento.
Convém evitar o sofrimento. Qual o regime conjugal que melhor 

consulta á felicidade conjugal.
Confirmação positiva Infèlicidades devidas à indissolubili- 

•• idade.
a) A convivência de cônjuges incompatíveis.
b) A continência imposta aos desquitados.

Maiores males provocados pelo divórcio.
O divórcio não evita, antes multiplica os celibatários.
Sorte dos divorciados.

Mortalidade precoce.
Loucura.
Suicídio. Conclusões.

A palavra de Cristo.

O DIVÓRCIO E A FELICIDADE CONJUGAL
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pelos interêsses da prole, seria uma fórmula de constituição 
familiar adversária da felicidade dós cônjuges? Esta antino
mia incompreensível na ordem natural parecem supô-la os 
divorcistas quando fazem da felicidade dos esposos o centro 
de tôdas as suas reivindicações .

, Quanto aos filhos, os seus direitos intangíveis, as adas 
exigências fundamentais a pòsisuírèm um láf, ã sorte desdi- 
tosa a que se achàrão inevitàvelmènte expostos no caso em 
que os pais, cessando de colaborar para a sua felicidade; 
entram em novas combinações matrimoniais — é assunto 
desagradável quê êles costumam tratar por preterição. .

Quando obrigados a uma explicação, désfazem-se dó 
embaraço com uma frase que habilmente desvia a atenção 
para o campo em que se julgam invencivelmente entrinchei
rados . Seja, embora; os filhos serão sacrificados (é difícil 
negar esta evidência), mas ao menos resgatam-se do sofri
mentos çs esposos. Não têm êles, também, porventura, um 
direito-inalienável ao âmor, uma aspiração incóercível à feli
cidade? E êste duplo direito ao amor, direito à felicidade 
constitui o substratum ideológico do que se poderiâ chamar 
apologia sentimental do divórcio. Pràticamente, é a mais explo
rada porque é a que mais seguramente impressiona a irreflexão 
das massas. É sobretudo à ação do romance; do teatro e dá 
imprensa superficial de cada dia que se deve a formação desta 
mentalidade divorcista que prepara a opinião pública para â 
aceitação sem protesto de uma lei sôbre o divórcio. O traba
lho de propaganda já vem de longe e continua com uma 
pertinácia incansável. G eorge Sand, Ibsen , A. D u m a s , A. 
Françe> os irmãos Margueritte, E. K ey , há decênios que vêm 
assim solapando insidiosamente os alicerces da família.

4 arma predileta é a dramatização sentimental dos 
“casos dolorosos” . Um lar infeliz. Quase sempre a esposa, 
jovem e bela, ornada de tôdas as qualidades de inteligência 
e de coração, cai nas mãos brutais dè um marido que não à 
compreende e martiriza. Aqui são as violências grosseiras,
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ali as desarmonias incorrigíveis de sentimentos, acolá o espe 
táculo degradante do vício e do crime naturalizados numa 
consciência cauterizada pelo hábito. E a pena do artista 
compraz-se -visivelmente em descrever-nos ás consumições se
cretas destas almas incompreensíveis, ás lágrimas solitárias- 
destas desventuras sem nome, todo êste mundo d® dores e 
desesperanças que carrega, com o seu pêso imensq, sôbre a 
inocência de um destino despedaçado . v

■ Ao mesmo; tempo, fora dêsse lar que a. desventura fêz 
seu* sorri a esperança de um amor puro, nobre, digno. É o 
têfmo da humilhação e do sofrimento: é a aurora de uma 
nova felicidade. Partindo bs vínculos da desgraça- e estrei
tando . os laços do amor verdadeiro, separando almas que se 
odeiam e aproximandocorações gêmeos feitos pára palpita
rem' uníssonos, o divórcio aparece espontâneamente a tôda 
a sensibilidade delicada como a solução mais humana e justa

' das misérias conjugais.
Eis d tipo da argumentação sentimentalista: falar dire

tamente áo coraçjao com o espetáculo de uma grande desven
tura; comovê-lo até às lágrimas e arrançar-lhe da compaixão 
em alvorôço a solução úniça que ponha têrmo a tanto pade
cer.

Será justo semelhante procedimento? Eficaz muitas vêzes 
será; justo, não. A eficácia é inegável. Ja o dizia Voltaibe a 
propósito dos censores que condenaram o Çid, acolhido depois 
pelas platéias com delírios de aplausos : “examiriaram-no com 
a razão exata; e não atentaram que no espetáciilo se julga 
por sentimento” . Justo, certamente, não é. A lógica e o 
bom-senso falaram pelos lábios de B a lm es , quando disse: “Há 
uma regra que nunca se deve perder de vista, a saber; que 
não é permitido excitar as paixões numa alma que nãp está 
convencida ou não se convenceu antecipadamente . Há uma 
espécie de má-fé em tratâr, unicamente pór meio de ràzões 
do sentimento, matérias cuja própria natureza exige sejam 
estudadas à luz fria da razão. Em tais casos não se deve
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começar por comover, mas por convencer : fazer o contrário 
é enganar.”

Estudar ô casamento na sua realidade episódica poderá 
ter para o artista o seu interêssé psicológico, mas oferecerá 
também o grande perigo de ò levar à tentação de querer 
legislar sôbré a instituição inteira pelo estudo de: uma ano
malia. Às leis que regem o matrimônio deve ditádas a sua 
finalidade essencial, não a exigência de solução para a com-

|:í ; plexidade de um caso particular, por mais doloroso que séja. 
|l; É um trabalho de inteligência, não uma inspiração de senti- 
|í; ' mento. Agitar afetos, onde convém analisar idéias poderá 
| |  apaixonar 6 debate, em vez de esclarecê-lo. Os partidos exal- 

tam-se, a ciência social não progride.
H O sentimento, por isto mesmo què se deixa absorver todo 
fe’ pela infelicidáde do caso presente, é unilateral, exclusivista, 
| | ; cego. A solução sugerida como remédio do mal que o imprés- 
? siona poderá provocar em inumeráveis outros casos efeitos 
;í;\ mais funestos e mais profundos. A paixão iiâo os vê. Mághe- 
I;;, tiza-lhe òs olhos a dor que contempla é importa a todo transe 
j. suprimir. Seria capaz, num gesto desvairado, qpe lhe pare- 
' ceria clemente, de abrir as portas de uma penitenciária e 

atirar ao convívio social um exército dè criminosos para
poupar-lhes a cjüreza de um •presídio. Não é assim que se' 
preparam ou justificam as leis sensatas. Sem o estudo sereno 
das ciências sociais, sem a colaboração indispensável da inte
ligência, só capaz de elevar-se às aituras dás grandes gene
ralizações, as sugestões do sentimento exaltado só poderão 
sèr más consélheirás de uma legislação essénciálmente iná- 
daptada aos fins da instituição que pretende reger.

É frisante e altamente instrutivo o contraste que, na 
questão da fámília, separa os grandes mestres do pensamento 
social dos estetas do sentimentalismo que vai trabalhando as 
massas com agitar-lhes as paixões fáceis . Já o notou B uheau: 
“Felizmente para as sociedades do porvir, bem longe estamos 
de que esta apreciação de pseudomoralistas e literatos, mui-
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ijta s/^^^ê^úJtàQ S  de tôda a moralidade e às vêzes até de 
^â^íí^|^^^!rá^pV;;Sfeja;\rsitificad1a pelos verdadeiros moralistas, 
verdadeiros psicólogos e verdadeiros sociólogos contemporâ
neos .TEin nenhum outro ponto talvez existe uma ruptura 
mais absoluta entre o mundo ruidoso da imprensa, do ro
mance e do teatro e outro, mais recolhido, onde se cultiva o 
pensamento, onde se prossegue o estudo minucioso dos mis
teriosos elementos de nossa vida psicológica e social” .

Será então que passamos frios e indiferentes ante o espe
táculo destas profundas misérias humanas, infinitaménte 
mais pungentes na sua realidade yiva que na reconstituição 
artificiai do dramaturgo mais patético? Será que a indisso- 
Iubilidade não passa de um ideal abstrato, ao qual obstinada
mente queiramos imolar, num holocausto irracional e inútil, 
os sentimentos mais vivos e mais dignos de respeito do cora
ção humano? Evidentemente não. Cumpre reduzir ao mini- 
mum  os sofrimentos da humanidade. E outra não é-a razão 
da lei moral. Tôdas as desgraças que afligem a terra são 
filhas do pecado. E no dia em que, dominadas as suas pai
xões, cumprissem todos o seu dever, de olhos humanos só 
correríam lágrimas de gôzo e êste vale de misérias se trans
figuraria num paraíso de felicidades. ^Mas como há e haverá 
sempre imperfeições e paixões desordenadas, o problema prá
tico já não consiste na supressão quimérica do sofrimento 
mas na sua diminuição racionál por uma educação progres
siva das almas. Importa aprendamos a melhor cumprir os 
nossos deveres para minorarmos as dores evitáveis; importa 
saibamos resignar-nos magnânimamente ao quinhão, que 
nos couber na vida, de sacrifícios inevitáveis.

Na questão da família, êste problema geral particulari- 
za-se nos seguintes têrmos: qual o regime—  o da indissolu- 
bilidade ou o do divórcio — que à instituição doméstica melhor 
assegura o seu dinamismo normal e provoca menos dor — 
grito de órgão que não funciona bem? Pôr assim a questão 
é resolvê-la racionalmente. A natureza não mente a si mes-
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fe m a . A lei que mais convém a um órgão é a que lhe assegura 
jg-o exercício de sua função, Isto é, de, sua finalidade; esta a 
Ui que lhe evita o sofrimento. A finalidadé principal da família 

é o nascimento e a educação dos filhos; á lei que esta exigên- 
cia impõe é a da união ipscindível dós cônjuges. A indissolu- 
bilidade será, pois, a constituição infrahgível que à sociedade 

l^doméstica proporcionará a maior soma de felicidade. Quanto 
j- mais nos aproximarmos dêste ideal e do espírito que o infor- 
tima, menor será o número das uniões infelizes e das desven- 

turas particulares; quanto mais dêle nos afastarmos, tanto 
ifrmais sofrerá a família, em extensão, e intensidade, as conse- 
^  qiiências inevitáveis de um grande êrro de princípio.

A verdade das doutrinas só tem a lucrar com a verifica- 
í-fcãQ dos fatos. Deixemos á dramatização dos caiso$ singulares 

f|v;e à luz da observação social demos um balanço da felicidade 
& conjugai ̂ assegurada pelos dois regimes .

Quaiíj são as infelicidades provocadas pela indissolubili- 
dade? Antes de tudo convém eliminar tôdas estas situações 

M- penosas criadas pela convivência dè dois esposos que se não 
podem ver. A eloqüência e o teatro, a serviço do divórcio, 
exploram incansàvelmente êste lugar comum. Não há tintas 

| |  por mais carregadas, não há metáforas por mais atrevidas 
w  \de que se não lance mão para pintar-nos a tortura indizível, 

o cárcere ignominióso, a agonia prolongada, o inferno vivo a 
que se condenam dois corações cuja existência sé passa a ati- 

!“ çar o fogo de ódios inextirfguíveis. Simples efeito retórico, 
'Há aqui uma verdadeira deslealdade de polêmica. As paixões 

I que falam pelos lábios doS^divorcistas o que pleiteiam na 
|  realidade é o casamento còní edições sucessivas; o que explo- 
j; ram para impressionar o sentimèntalismo das massas é o 
jj quadro doloroso das discórdias conjugais.
’(< Ora, tôdas as vêzes que, por um motivo físico ou moral, 

a vida comum se torna realmenté insuportável nenhuma 
'■r legislação indissolubilista, civil ou canônica, pôr mais severa, 

obriga os cônjuges a continuarem a convivência dolorosa.



■If̂ QCügõES E ABTIQOS:
&rS!rf^jjp*1 vi ■Para todos êstes males ò regime da indissolubilidade oferece 

o mesmo remédio x^xk o divórcio: a separação. Com esta 
simples ãdyçrtência, tão à flor da terra, ruem os mais belos 
castelos ie^antados pelos ápologetas sentimentalistas do di-
■■vórfci6'.":'v'/;í'‘-" i . ■-.'

Uma vèz separados os cônjuges incompatíveis, a lei da 
indissolubilidade veda-lhes úm segundo casamento, a do di
vórcio autoriza-o. Aqui se acentua a diferença. A perpetui- 
dade do vínculo — como tantas outras causas físicas e morais
-T-- irtipõe a um pequeno número de esposos desavindos o 
sacrifício de uma, vida continente. O exílio do coração para 
os que procuraram numa família a satisfação lícita dos afetos 
mais dignos é, fora de dúvida, uma provação amarga.

Suponhamos por um instante que o divórcio consegue 
evitá-lo. Mas a que preço? As poucas lágrimas que talvez 
enxugou nestes solitários egressos dê uma primeira família 
não custaram talvez caudais de pranto provocados por uma 
perturbação fatal introduzida pela idéia do divórcio no fun- 

y çionamento regular da sociedade doméstica? Concretizemos 
êste estudo desagradável. Nos 50 anos que vão de 1866 a 1916 
houve nos Estados Unidos 2.250.069 divórcios assim distri
buídos por decênios:

1866-1876 :122.121 Total de pessoas separadas 4.500.138
1877-1886 206.595 Total de menores que o di-
1887-1896 3§2.263 vórcio fez órfãos . . . . . . .  1.689.662

1897-1906 593.362 Total de vítimas do divórcio 6.189.800
1907-1916 975.728

2,250.069

Interpretemos êstes algarismos secos na sua significação 
de males e desventuras individuais e sociais. Que imaginação 
poderá reconstruir os ódios, os rancores, os ciúmes, as vin-
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P«gança$, as dores secretas do coração nestes 4 milhões e meio
lirde divorciados, nos milhões de membros de suas famílias e 
^relações? Que imensa calamidade social!
fe  E estas crianças, mais de um mühão e meio, vítimas 
plinocentes das loucuras e dos pecados daqueles quedeveriam 
É |ser os seus protetores naturais! Que sçrá dêstes pobres ment- 
Y;hos em grande parte crescidos no asilo de desamparados, sem 
|sb calor das afeiçpes domésticas, indispensáveis ao desabro
c h a r  da flor humana, num ódio crescente à família e à soçie- 

p^rdade, tão madrastas com êle, ou ainda, o que talvez seja pior,

Íveducados numa casa que já não é a sua, “sem fé na pureza 
: de sua mãe ou na honra de seu pai, obrigados a resolver os 
'.dolorosos problemas de lealdade, vendo umá nódoa indelével 
no nome de sua família e na primeira página de sua vida, 

í?|:pçrdida, com a estima dos seus ascendentes, a luz que lhe 
pdeVia iluminar bs caminhos de sua infância” . (MÕRÇAn Dix.) 
^isão desta^ legiões de infelizes que saem'os revoltados da vida, 
|  os candidatos ã delinquência precoce, os elementos nocivos à 

^'..paz das famílias e à tranquilidade social. Quantas dores pro- 
||-;fundas e injustas! E sôbre elas passam com olhos enxutos os 
| |  divorcistas tão prontos a se comoverem diante de dois esposos 
|^que, quase sempre, resgatam çom a desventura os erros das 
|? próprias paixões mál governadas!
|  E por trás destas cifras impassíveis, que negra perspec- 
^ tiva de crimes inspirados pela idéia fatal do divórcio! Abor- 
|> tos, infanticídios, adultérios, quem poderá sondar tôdas estas 
?£• profundezas da imoralidade criadas e agravadas pelo indivi- 

dualismo conjugal de que o divórcio é a mais iídima expres- 
i: são?
% E êste mal imenso, com seu lúgubre cortejo de sofrimen- 
|: tos inenarráveis, cresce, cresce, cresce incoercivelmente. Em 
; 1926 os divórcios nòrte-americanos atingiram a elevada cifra 
? de 180.000; no ano passado de 200.000. Nesta cadência, cada 
: qüinqüênio contará um milhão de casas desmanteladas. E 

tôdas aquelas conseqüências funestas acumuladas em meio
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século, agora se repetirão ao ritmo de cada decênio. Sôbre 
uma geração o divorcio ceifará entre esposos infelizes e 
crianças sacrificadas 20 ou 30 milhões de vítimas!!

Sincerámente, ante êste mal imenso e de conseqüênçias 
incalculáveis, que é a completa desorganização da família, 
que montam as raras desventuras conjugais provocadas pelas 
imperfeições humanas sob o regime da indissolubilidade? À 
luz dos fatos inegáveis e das duras e penosas experiências 
sociais, quem poderá duvidar da constituição conjugal que à 
generalidade das famílias assegura, de modo eficaz,' maior 
soma de paz, de tranqüilidade, de bem-estar?

E o confronto ainda não está terminado em tôda a ex
tensão do seu rigor. Supusemos até aqui que, sob o regime 
da indissolubilidade, alguns poucos cônjuges incompatíveis 
se achassem expostos aos perigos e aos sacrifícios de uma 
vida continente e procuramos cotejar êste mal com os que 
desencadeia o divórcio em tôda à amplitude de suas conse
qüências sôbre as instituições da família. ^

Mas é talvez exato que a multiplicação dos solitários, 
com o seu perigo de irregularidades morais, seja um efeito 
exclusivo da indissolubilidade? Sabeis como êste lugar comum 
é explorado pelos divorcistas, que, ao menos uma vez, ante 
o público parecem figurar como defensores da moral e zelosos 
dos bons costumes sociais. É de ver a complacência com que 
descrevem “o cortejo de lodo” que acompanha inevitàvelmen- 
te, dizem êles, a separação dos corpos. São as ligações clan
destinas ou públicas, os filhos adulterinos, os abortos e os 
infanticídios. •

A nós, que já conhecemos a crônica edificante dos países 
divorcistas, estas reivindicações èm favor da moral pública, 
tutelada pelo divórcio, toam como a desafinação de uma hi
pocrisia repugnante. Mas é mister encarar de frente a difi
culdade .

No ponto de vista positivo-social, desçamos ao vivo da 
questão. É exato que o divórcio evita ou diminui o número
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?de solitários expostos áo perigo dos concubinatos? Nos ro
mances ou na retórica divorcista, sim; na realidade, não^ 
A literatura imaginosa, posta a serviço da propaganda con
tra  a família, pintamos frequentemente as desditas de um 
pai a que a ruptura do vínculo vem abrir as portas de um 
cárcere odiado. No dia seguinte desponta no horizonte um 
novo amor, rico de promessas e de esperanças. As vítimas 
libertadas pela lei salvadora recomeçam entre idüios, em 
novos lares legalmente constituídos, uma existência de tran- 
qüilidade, de paz e de venturas. Eficácia criadora da varinha 
mágica a de uma fantasia apaixonada!

Outras, bem outras são as realidades da vida. Na dura 
experiência dos fatos, o que vemos são casais precipitadamen
te dissolvidos pela esperança enganosa de experiências mais,
ditosas. Üma felicidade feita de qúimerasje ilusões dimihui 

. aos esposòs a resistência às dificuldades inevitáveis da vida 
conjugal. \séparam-se... e a felicidade ansiada. . .  esvaece 
como um sonho. Náufragos de uma catástrofe irreparável, 
aí ficam flutuando, destroços perdidos nas vagas do imenso 
oceano da vida, onde se apagou para sempre o lucilar de 
fosforescências fugitivas, que num momento de paixão exal
tada lhes pareceram farol de salvação. Desgostados da vida 
de família pelo malogro da primeira tentativa ou impossibili
tados de contraírem novas núpcias pelo jôgo espontâneo das 
leis de seleção que descarta os já pfovadamente ineptos para 
a existência conjugal, os infelizes divorciados vão engrossar 
as fileiras perigosas e estéreis dos sem-família. Muito mais 
do que o áesquite, o divórcio multiplica na sociedade os iso
lados, de cuja moralidade os adversários do vínculo indisso
lúvel se comprazem em bosquejar quadros tão sombrios. Èste 
fato, pelo qual não esperam os divorcistas, sociólogos impro
visados, espalham as estatísticas fiéis que não romantizam.

O número de divorciados é quatro vêzes superior ao dos 
separados. Na só cidade de Paris, o divórcio atua na massa
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da população com número de desclassificados da vida conju
gal superior aos desquitados existentes na Itália inteira.

Cotejemos outros países:
Habs. N. absoluto Coef. por 1000 habs. 

Polônia (1921) 25.694.700 25.237 0,9
Saxônia (1925) 4.992.320 32.676 6,5

Aqui a diferença é ainda mais sensível. Proporcionada- 
mente, o númerq de divorciados é sete vêzes o de desquitados; 
âbsolütamente, na pequena Saxônia com os seus 5 milhões. 
de habitantes há mais náufragos "da vida conjugal que em 
tôda a Poiônia, de população einco vêzes maior.

Com a experiência da Hungria podemos comparar um 
país consigo mesmo, sob a influência dos dois regimes. O 
divórcio lá foi legalizado em 1895. Consultemos os dois re- 
censeamentos eqüidistantes do ano fatal:

Habs. N. absoluto Coef. por ,1000 habs. 
Hungria (1880) 15.642.102 11,756 desq. 0,7

(1910) '20.886.487 39.342 div. 1,9
O número dos infelizes sem casa quase que triplicou.
Ainda podemos tomar por outra via: Acompanhar no 

interior de um país divorcista a evolução numérica dos divor
ciados existentes na população. Para êste fim prestam-se 
fàcilmente as estatísticas suíças, que distinguem os divorcia
dos doà desquitados.

Habs. N. absoluto Coef. por 1000 habs,
, (1880) 2.846.102 9.541 3,3

(1900) 3.315.443 14.424 4,3
(1910) 3,753.293 19-886 5,3

Como se vê, a população divorciada cresce muito mais 
ràpidaménte que a população geral: o divórcio é um mal que 
se vai agravando de ano para ano.

Ante o complexo dêstes resultados que se impõem com a 
evidência brutal da realidade que não se destrói com'retóri
cas, perguntamos aos amigos do divórcio: sinceramente, é o
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g zêlp da moralidade pública, ameaçada pelos celibatários vi- 
5$piosos, que inspira a vossa propaganda? É a compaixão pela 
:íÍ;sorte dêstes isolados, sem família, que irão talvez aumentar 

o número de uniões clandestinas? Pois bem, se assim é, dai 
|çontravapor à vossa máquina. Aí estão os /afos, contra os 
||quais é impotente qualquer verbalismo declamador; assestaí 
l^pòntra o divórcio as vossas baterias; não há meio mais eficaz 
ple diminuir na sociedade os infelizes sem família, do que 
^çonservar na sua intangibilidade p^eservadora a lei tutelar 
|jda estabilidade conjugal. Pràticamente a lei que introduz o 

princípio de instabilidade na organização das famílias, atira 
ppo convívio social um número muito maior dçstas tristes 
Í^ruínas de lares desfeitos. A psicologia desta influência já a 

^deixamos explicada acima. Os que a quiserem discutir, dis- 
ícutam-na müito embora; mas a realidade dos fatos quem a 
,r:pqde destruir? Não há, portanto, nenhuma infelicidade espe~ 
fcífica à pcrpetuidade do vínculo. As desventuras relativa- 
I  mente pouco numerosas, implicadas pela lei natural da famír 
ília —r como pór qualquer outra lei — física ou moral ~  da 

| |  natureza, provoca-as tôdas o divórcio, multipiiCandõ-as e 
|ragravando-as e sobre elas acrescenta o que lhe é especlfica-

Í|'m ente próprio, êste poder corrosivo da família com todo o 
4: cortejo de males que lhe são próprios.
ÍV Não estamos ainda satisfeitos. Demos um passo adiánte. 
|  Acompanhemos de perto estas vítimas que o divórcio vem li- 
|  bertar e às quais oferece, com outro enlace, a possibilidade 
jjV de recomeçar a vida. Será abrir-lhes a porta da felicidade? 
|  Será verter um bálsamo eficaz nas feridas do coração? — 
5. Também aqui se engana a psicologia superficial dos advoga- 
fi dos do divórcio. Não se destrói, com uma formalidade legal, 
'è um passado psicológico que interessa as grandes profundezas 
|  da alma. A lembrança de uma vida conjugal, com as suas 
l intimidades superiores a qualquer outra, com a sua recíproca 
V doação Completa, não se apaga da memória com a facilidade 
; com que numa pedra se passa a esponja num cálculo errado
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para refazê-lo certo. A lembrança amarga acompanhará os 
ex-esposos nos novos arranjos matrimoniais e sôbre êles fará 
pesar a maldição imanente que sanciona as violações de uma 
grande lei natural. Sôbre a consciência dos divorciados que 
refizeram a sua vida pesará sempre, com as amarguras de 
um primeiro amor falido, a responsabilidade indeclinável de 
uma família irremediàvelmente despedaçada. No segundo lar 
entrará o remorso e, Com êle, o anjo da. desgraça.

Não poderíam também aqui as estatísticas trazer-nos a 
süa luz, sôbre o estado psicológico dêstes a quem o divórcio, 
libertando de um vínculo odiado, vem, no dizer dos seus pala
dinos, abrir as portas da felicidade? Não poderiamos, assim, 
riãò dramatizar um caso isolado, mas lançar uma jsonda sôbre 
os sofrimentos sociais do divórcio na alma dos que a êlè 
recorrem?

Creio que sim, e aqui temos também uma convergência 
de índices demográficos altamente significativos.

A primeira estatística que nos pode dizer algo sôbre a 
felicidade relativa dos diferentes estados civis é a da morta
lidade. Ora, registram os anuários oficiais que a vida é mais 
breve entre as vítimas do divórcio que em qualquer outro 
estado civil: casamento, viuvez, ou celibato. O fato tem ape
nas urn significado geral, não porém despiciendo. Para uma 
fórmula de lei conjugal que se apresenta como válvula de 
segurança dos infortúnios domésticos êstes túmulos que se 
abrem prematuramente e em tão grande número não cons
tituem: a mais favorável das recomendações.

De significado mais preciso são as estatísticas dos loucos. 
O estudo foi feito pacientemente (alemães) nos asilos de alie
nados da Baviera e do Würtemberg. As cifras apuradas 
foram das mais expressivas.

Vê-se que o maior tributo à demência é pago pelas víti
mas do divórcio. 10 vêzes mais.

Muito mais interessantes e mais positivas são as relações 
entre o divórcio e o suicídio. Já tive ocasião de publicar
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fe^inuciosamenté todas as estatísticas que se referem a êste • 
%j>onto:. Posso, portanto, resumir aqui os resultados dêstè iii- 
;|quérito e as fases da demonstração. ;

ii° Dé modo geral, lançando um olhar sôbre as estatís
ticas dos diferentes países, chega-se a esta conclusão genéri- 
$|a:. países 4e muito divórcio (Saixôhia, Suíça, França e Dinar 
Htarca) apresentam uma elevada percentual de suicídios, 

de menos divórcio (Inglaterra, Bélgica, HolaíMjâ), ; 
íbenos suicídio; países de pouco pu nenhum divórcio (Itália, 
ispànha, Irlanda), suicídio pouco frequente.

.Vji Num mesmo país observa-se, entre os dois fenôménos 
l^ôciais, um duplo paralelismo cronológico e geográfico. Cro- 
mflòjógieo: o aumento do divórcio acompanha-se regularmente 
Mó um aumento de suicídios; ifüm gráfico as cíüás lintiás fsão 
fâjaralelamente ascensionais. Ao sincronismo na evolução his
tó rica  corresponde a concomitância, não menos sigmficativa 
|tía sua distribuição geográfica; os departamentos, estados ou 
tsj>ròvíncias;de imais elevada temperatura divorcistà são. bs que 
Pfâo dar um contingente mais elevado à morte voluntária. As 
fpsònas de densidade e rarefação dos dois fenômenos super-, 
5bÓem-se numa coihcidência quase geométrica (Saxônia, Prús- 
É^|a, Würtemberg, Baviera). A certeza destas conclusões é sim 
if^gularmente reforçada com o exame direto e imediato do 
Restado civil dos suicidas, Êste estudo foi feito várias vêzes e 
|fém diferentes países, sempre com o mesmo resultado.

Por onde quer que encaremos a questão, qualquer que 
|;Sèja o método empregado, a mesma conclusão apresenta-.se 

inevitável: o divórcio é um dos grandes fatôres sociais do . 
í^suicidio. Não é uma coincidência fortuita ou õ resuitado sin- 
pgular de um observador isolado. Em todos os tempos é em 

todos os países —- aos quais se estendem os nossos dados esta
tís tico s — verifica-se uma concordância constante que se 
jfenpresenta com os verdadeiros caracteres de uma lei social.

século XIX, como no século XX (também na antiga Ho- 
|;^ma, começou a lavrar a epidemia do suicídio quando alastrou
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o contágio do divórcio), na Hungria como nos Estados Unidos, 
na Suíça como na Bélgica, na França como na Alemanha, 
entre latinos e eslavos, escandinavos ou ánglo-saxões, o di- 

; vórcio aparece inseparàvelmente relacionado com o suicídio
,éVcomò uma das causas mais ativas do seu aumento.

' A dissolução irreparável de uma família é um fato muito* 
mais grave do que julga o diletantismo divorçista. É só nos 
seus romances que se encontram espõsos hoje saídos dó “er- 
gástulp” de um casamento infeliz e amanhã entrados no 
paraíso de novas núpcias. Na vida real e humana, o abalo 
é dos mais profundos e abre na alma um dêstes vazios que
raramente se podérão encher pela vida adiante. É o amõr 
que constituirá o ideal de uma existência a ruir irrèmèdià-
velmente; é em seu lugar o ^dio, o ciúme, o despeito; é a 
visão de unia. ex-espòsa nos braços óe outro homenr, talvez 
seu sedutor; é 0 espetáculo doloroso da desgraça de uma 
rpulhêr, de crianças inocentes às quais uma paixão de mo
mento arrancou para sempre a felieidade de um lar comple
to; é o remorso, o desespêro, agonia lenta, o martírio indi- 
zível, companheiro sinistro das situações criadas por um êrro 
moral irreparável. Que muito que êstes estados de alma tão 
freqüentes hos divorciados levem a um gesto fatal de misan
tropia desvairada!. -

A observação positiva dos fatos sociais leva-nos, pois, a 
esta.conclusão de Morselli: (III, p. 81-82).

 ̂ Daí dois corolários: o primeiro de ordem social: o divór
cio por sua própria natureza tende á crescer continuamènte 
numa sociedade em que obteve sanção legal; por outro lado, 
o divórcio acha-se relacionado, como com vínculo de causali
dade, às piores manifestações da degèherescêneia social: o 
crime, a loucura, o suicídio, a prostituição; fato, a primeira 
proposição; fato, a segunda destas proposições. A conseqüên- 
cia impõe-se: o divórcio é um dos fatôres e sintomas de dege- 
nerescência social (Francisco D tjrá) . Já havíamos chegado 
a essa conclusão, estudando o seu efeito sôbre a geração e a



EM DEFESA XÍÂ :FAMÍhI& CRISTA — 323
?'A' ’-, . _ _..... _

educação da pròle; cõnfirmamo-lo âgõrá registrando objeti- 
‘Vamente a sua ação nefasta sôbre os cônjuges que para êle 
apelam. y,

O segundo oorolário interessa mais, de perto o nosso 
assunto de hoje. Estas cifras tão elevadas de loucos e>.suici- 

Sdas não nos indicam só, de inõdó p f á ^  
faz o divórcio na sociedade; projetam pütròssim uma Claridá- 

?ée iftténsa sôbre o sentido de sua ação psicológica nas afchas. 
Não é para à felicidade que se orientam os côpjuges quando ; 
pártém os laços que uma lei dá natureza quis infrangivèis . 
Muitos dentre êles — os mehos protegjdos por um organismo 
sadio —• vão se matar com um f íin precoce òu com a solução 
trágica dá demência e dá morte vfóíenta, Os tristes; dias de: 
uma ■ existência infeliz.. Os outros, física e espiritualmerite ̂ 

” mais resistentes, fécalcam no fundo i: dá alma o silêncio dè 
uma amargura qUe só se extinguirá com a luz da .vida . Um 
célebre Sociólogo viu nó gesto treslopcadio de quem corta o 
fio da existência “o desfecho violento de Uma longa; Vida de 
erros e desordens: morais” . Mais talvez que a nenhum outro, 
ao suicídio — desenlace do divórcio — quadra a definição 
fatídica de Masabyk. ' ;yV; - .  '

Não .há contraste entre as exigências da razão <e às aspk: 
rações do sentimento. Para poupar à famíliá á dòr dedhfé- 
licidades sem número e sem honra não há como conservá-la 
nas leis traçadas pela suà finalidade natural. O sentimérita- 
lismo mórbido, em que se inspira o divórcio, é filho do 
egoísmo, e como todo egoísmo é cego e estéril. Hipnotizado 
pela obsessão de um caso particular, perde a elevação das 
grandes visões sintéticas. O sentimento que desgarra da ra
zão acaba sacrificando os bens que pretendera defender sem 
o seu auxílio indispensável. Só a verdade, na sua austera 
virtude tonificante, é capaz de salvar os interêsses supremos 
da felicidade humana.

Concluamos esta primeira série dos nossos estudos com 
uma palavra mais alta. Estudamos o divórcio à luz apenas



da raz,ãò,e das, suas consequências sociais. Abramos o Éyan- I 
gelho... 1

A existência de uma palavra de CÜristo, contra o divór- 1
cíò, é decisiva. Há quase 20 sécqlos que a Cristandade inteira, 1
todo o mundo civilizado, o chama o Divino Mestre. Ainda oS 1
que tiveram a imensa desdita de perder a fé na tranççendfu- |
cia divina àa ruensagem evangélica, ainda, os que tentaram |
eclipsar na fronte de Cristo a auréola da diviridade, rêeonhe- |
çem-lhe uma autoridade sem par. À eminência isolada de |
sua sublimidadè não se eleva nenhum outro homem; nenhum 1
falou à hunáfnidâde as palavras de verdade e de vida que Êle *
fídou. (Renan, Hamac/c. IV. 6.) ^ }

I»ara nós que somos cristãos, que temos a suprema ven- -'j
tufá de Crer, sifa palavra é infalível; seus preceitos são divi- j

; nos; o que Êle proscreveu não pode ser lícito; e para o gênero ■)
humano não haverá grandeza, progresso, felicidade, fora dos 1
ensinamentos dÀquele que é à Verdade e a Vida. Qs que, sob 
prêtèxto dè diminuir desventuras, pregam o que Êle conde- 
nou, engânam-se pretensiosamènte nas ilusões e na auto-su
ficiência do seu individualismo èstf éito * Nenhum coração 
palpitou de amor mais vivo e generoso à humanidade, nem 
de compaixãp máis sincera e eficaz pelos seus sofrimentos 
que o coração: do Crucificado. Sua lei não é só, no. campo 
intelectual das doutrinas, a expressão inarrável da Verdade, 
é ainda, no domínio prático das realidades da vida, um jugo 
suave. Só ela assegura, com incomparável eficácia, a paz às 
consciências e á' vida-aos corações. Que o homem, pois, não 
separe o que Deus Uniu. Pará os indivíduos, como para as 
nações, a lei de Deus é melhor que a lei dos homens'.
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NEOMALTHUSIANISMO

• * Os miales que constituem á moderna crise da família
e lhe ameaçam a existência e o fáncionmnènto. normal, hós; 
os dividimos, por simplicidade de análise, em dois grüpõs. O 
primeiro compreende as pseudo-reformas qüe visam modifi
car a lei constitucional da sociedade doméstica O primeiro 
passo neste caminho é representado pelo divórcio, que lhe 
àltefa essencialmente o caráter de estabilidade definitiva e 
introduz, çhm a dissolubilidade, um fermento natural dè dis
solução, cuja eficiência corrosiva leva inevitâvehnente à úniãò 
livre. Assim é que a mesma corrente de idéias e ideólogos, que, 
nos paísêfS indissolübilistas, propugná pelo divórcio, nos povos 
que já o adotaram, propende, com os seus elementos da es
querda, náo só para um alargamento progressivo dà lei cúm
plice das fragilidades do coração, mas ainda reclama aberta
mente o casamento de ensaio ou ainda a mais completa liber
dade sexual. Da estabilidade dó vínculo que institui, defende 
e conserva a família, não resta outra garantia afòrk a dura
ção de um capricho ou da frivolidade de uma paixão.. * 2 3

h/. * Conferência; realizada no Externato Santo Inácio, Centro D. 
Vital, aos borneps, a 28 de setembro, de 1931*
Esquema: ' :
Neomalthusianismo na crise da família.
Noções históricas:

Doutrina dà Igreja.
As práticas neomalthusianasí 

l.o) São intimamente ilícitas.
Racionalização da natureza.

2. °) Destroem tôda a moralidade sexúál — o prazer pelo prazer.
3. °) Subvertem tôda a ordem moral — o fim justifica os meios.

Ação da Igreja. .
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: Ó segundo grupo de inovações fatais visa diretamente à 
finalidade primordial da família: a prole; e tende a eliminá-la 
de todo ou a restringi-la sistemàticamenté. Começa pela 

.profilaxia anticoncepcional e leva, senão lógica, psicologica
mente ao abõrtô e ao infanticídio.

seus aspeçtbS, 
de egoísmo, a

Subjacente a esta ofensiva multiforme em 
èncontraTse á fmiésma mentalidade impugnada 
mesma súbstrütura dé pfíncípiós subibérsiVÓs de tôda à  órdeixi

o mostjrãhios a propósito do divórcio. Ihcuiiibe-nos 
agora demonstrá-lo a respeito de tôdâs as formas dêste mò-»

' vimento çórtlieeido com os nomes de ánticoncepcionismo, 
neòmalthüsiainsmo, limitação de nascimentos, birth-contrpl, 
máternidade consciente etc,
: Achamó-nos, senhores, diante de üpa assunto singular
mente delicado é  complexo; contra as conclusões a que have
mos de chegar milita uma legião de preconceitos correntes, 
inobilizárSe ins|intivamente todo um exército de paixões pro- 
'fúndas, irritadiças e agressivas. É preciso ter tôda a cònfiánça 
que tenho, ria ;serenidàde de vossa razão desapaixonada, é 
preciso tôda a energia que infunde às almas a convicção da 
verdade salvadora para entrar, sem reticências nem compro
missos, num assunto onde nada há que possa atrair simpa
tias superficiais, e onde o amor da yèrdáde só me impõe ■ o 
dever de dizer-vos palavras inevitàvelmènte graves mas de- 
sassombradamente sinceras, Como eu, éstãis convencidos que 
só a verdade salva e qüe não devemos ter mêdo de encará-la 
face a face.

A origem do problema nos tempos modernos pode dizer- 
se que remonta ao “Ènsaio sôbre o princípio população”, pu
blicado por Malthus em 1798. Partindo de observações 
fragmentárias e incompletas» o célebre pastor enunciou a sua 
lei segundo a qual a população tendería a Crescer numa pro
gressão geométrica, cuja razão seria 2 e o período 25 anos, 
enquanto as subsistências não se multiplicariam, no mesmo
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mjfeáIntervalo, senão numa progressão à$foaé$fe’,'; ,v®m ’breve;
||esproporçâo seria inevitável e achar-nos-íahioS ém face dè 
Sprna crise de superpopulação. No banquete da vida haveriâ 
p iais convivas que, talheres. A produção do indispensável 
!ij>ara a existência ficaria aquém das necessidades do con?
isumo
1' ' A firo de evitar a CalaEnidade dêste desequilíbrio : bôeas
;iqüe pedissem pão onde não era possível; haver pão para lhes

| | |a r ,  impunha-se uma restrição cia natalidade . Dé que nátu- 
|||eza? Uma .restrição moral: a moral restraint, ábsòlutamènte 
Pcpmpatível còm bs deveres dá consciência: a Còntinência no 
Mlélibáto. è o casamento deliberadaménte retardado. (Texto;

'fie Malthus P. B. 435.)

Qualquer Colaboração de outros meios artificiais para|fe ;
jJhíjJíY'*1Tlir
:|$mitar as concepções, Malthus repele-os conio contrários à  
íporal e malfazejos à sociedade: as suas palavras
Bléxtuais. (Ibid.y ■ ,'v
Êgr&v-Í ' • • •• ' . ■; Y ’ - . ■ ■ ■  ' . V. V'1'.' ., ■ .* ' • •
||Y  Qs discípulos não tiveram a ; delicadeza dos mesmos; es- 
Érúpulos que o'mestre. Esquepidos‘de que a natureza a caçla 
ppvà:' boca que nasce dá dois braços qúe sustentam, conti
nuaram ' a explorar algum tempo os perigos de Superpopula
ção: e para conjurá-los preconizaram o emprêgo de uma técni- 
J la  preventiva que, no correr dos anos, foi multiplicando a, 
llíáriedade dos seüs recursos . Êste movimento é o que pròpria- 
feiente se denominou neomalthusianismo. Nestas duas outrás - 
fültimas décadas, o. argumento, baseado na lei de Malthus, 

k o í aos poucos perdendo a sua eficácia e, se não caiu de todo 
fjho olvido, passou • ao menos para um plano secundário de 

^perspectiva, Nem, por isso, porém, se deixou de inculcar com 
pjtnenos ardor a necessidade de fiscalizar os nascimentos, 
fpòutros motivos passaram em primeira linha: dificuldades 
% econômicas da vida moderna, impossibilidade material de 

Cducar convénientemente unia prole numerosa, respeito à 
psaúde da mulher, poupando-lhe as maternidades numerosas, 
l;! conveniência de apurar e aperfeiçoar, a raça desaconselhando
m;V.
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a : reprodução aos menos dotados è incumbindo só aos bem 
constituídos o ônus e i  honra dé perpetuar a èspécie etc. etc. 
Numa palavra, a economia, a sociologia, a higiene e a eugenia 
foram mobilizadas para defender uma posição já feita, uma 
atitude qüe o individualismo conjugal já havia assumido e 
pretendia á todo o custo manter pelos motivos internos em 
qüe se alimenta tôda a forma de egoísmo. Temos aqui um 
exemplo frisànte do que os psicólogos chamam a racionaliza
ção das paixões. A paixão, orientada no sentido exclusivo dos 
seus desejos, traça, ao procedimento uma linha determinada e 
impõe depois, à razão o trabalho de justificá-la, de procurár 
motivos oü argumentos que a legitimem ante as conveniên
cias sociais antes de tudo, e também, se possível, aos olhos 
da própria consciência, a fim de que o inconfessável se possa 
confessar sem rubor.

v; Assim! é que nos achamos diante de um gránde movimen
to de idéias e de uma vasta agitação dé propaganda contra 
a maternidade. Nesta última forma, há pouco descrita, o 
movimento é mais conhecido sob o nome de limitação ou fis- 

. (íalizaçãò de nascimentos, birth-control, como que a susten
tar-se indeperidentemente da verdade das leis de Malthus 
sujeitas a críticas de inúmeras e bem fundadas reservas.

Não é mister que vos lembre aqui a doutrina da Igreja, 
já tantas vêzes explicitamente proposta e por todos vós bèm 
conhecida: é condenável todo o ato positivo, cujo efeito direto 
é frustrar á Concepção; com palavras de S anto Agostinho 
poderiamos latinamente enunciar a mesma doutrina: illicite 
et turpiter etiam cum, legitima uxore còncubitur ubi prolis 
conceptis vitatur. (De conjug. adult, 1. II, c. 12. MI. 40, 479). 
O que, porém, nem Sempre se acentua com igual limpidez é 
que o ensinamento católico não resulta de üm preceito pura
mente positivo da Igreja, de uma determinação legítima, mas 
não necessária, da autoridade eclesiástica, semelhante à què 
prescreve um jejum ou abstenção do'trabalho servil num dia 
de festa. Não; estamos aqui diante de uma exigência impres-
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Í̂ Gjritível da lei natural, que: se impõe não exclusivamènte ao 
f católico como católico, mas ao' homem comò homem. Decla- 
!^ando-o, urgindo-lhe a observância, a Igreja não faz senão 
^defender êste patrimônio moral comum a tôda a humanida-SWÍ5,-.- ■  ̂ • ; .•!
spde, indispensável a sua vida superior, ao conseguimento dos 
:̂ seus destinos, à defesa dos seus interêsses mais profundos,

I  o que vos pretendo mostrar. Çomècemos por situar o 
jtyroblema nos seus verdadeiros têrmos. Nada mais freqttente 
||jc|o que encontrar nos escritos de propaganda anticoncepcio- 
|ihal a acusação formulada contraiaIgreja hevar a família 
rã  uma multiplicação inconsiderada dá prole- “Crèscitè èt 
^rnultiplicamini O qüe a Igreja prega é o aumento intensivo 

sem discernimento da progenituru de filhos, dir-se-ia que 
s||(uauto mais interminável é a prole tanto; melhor responde ao 
|ideal católico.’’ — Nada menos; exáto. A questão, senhores, 

||não versa sobre o número de filhos, masi sôbrè a moralidade 
||d as relações conjugais. Que um casal tenha 1, 10 ou 2Ò des- 
|Éèehdente%; não o prescreve a Igreja; O de que se interessa a 
^imoral é dos meios empregados para a limitação da prole. 
ÇÍMòtivos dé ordem econômica ou médica podem sugerir a umá
^.•família o conselho de diminuir ou espaçar as maternidades;
|^émpreguem-se para êste fim não artifícios que frustrem a

finalidade natural das relações conjugais, mas meios qüe á
’ moral não condena, — c a  Igreja; longe de censurar, não terá 

I; senão louvores por mais esta conquista humana, virilmente 
|K afirmada com o domínio consciente da razão sôbre ás impul

sividades cegas do instinto .
Nãô se trata, portanto, hem dé número de filhos, riem 

da premência de motivos financeiros oü higiênicos mas da 
moralidade dos artifícios preconizados peld pròfilaxia anty- 
concepcioriista. É uma questão não de economia ou de me
dicina, mas de moral. E a moral condena como inteiramente 
ilícita tôda e qualquer frustração deliberada do ato conjugal.

Nada mais évidentemente demoristráveí. A razão de ser 
natural de um ato é a sua finalidade. Praticar uma ação e
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impedir, com uma intervenção positiva e voluntária, o que 
lhe~ constitui a sua finalidade própria, o porque de sua exis
tência é proceder irracionalmente.

È proceder irracionalmente é proceder contra a lei da 
nossa natureza, contra as existências do que constitui a dig
nidade específica do homem, é proceder imoralmente, porque 
a regra próxima, o critério imediato da moralidade de um ato 
é a suá conformidade com a razão reta .

Ora, a finalidade natural e biológica da diferença dos 
sexos e da reciprocidade das suas relações é, incontestàvel- 
mente, a conservação de espécie. O prazer que acompanha 
espontaneamente o exercício normal de qualquer atividade 
biológica tem por fim assegurar uma função e não tem ém si 
uma razão de ser oposta às exigências da fünção de que é 
inseparável. O fim da alimentação não é provocar uma sen
sação agradável no paladar, é renovar as matérias e as ener
gias indispensáveis da atividade vital. Os romanos da deca
dência banqueteavam-se lautamente e depois, com uma mão
zinha de marfim, regurgitavam ou revessavam os alimentos 
ingeridos para- recomeçarem a série dos intermináveis ban
quetes. Ante êstes excessos de uma gastronomia degradante, 
não há alma bem nascida, não há inteligência normal e reta 
que não sinta um movimento de repugnância instintiva. 
Igualmente irracional, — porém digno da mais grave censu
ra, porque estão em jôgo interêsses mais elevados e univer
sais, — é o procedimento de quem, no ato cuja razão de ser 
fisiológica é a conservação da raça, separando artificialmente 
o prazer da função, elimina a função e conserva o prazer. 
Notai bem: não é mister que se siga ou se possa seguir a 
concepção para que as relações conjugais sejam lícitas; o que 
a moral exige é que se não lance mão de meios artificiais para 
frustrar esta concepção. O homem não está obrigado, em 
cada um de seus atos, a assegurar o bem comum visado pelas 
leis da natureza; mas está obrigado a não violar deliberada- 
mente a ordem natural que vela por êste bem.
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j|'. No primeiro caso, o ato conjugal, feito naturalmente, 
|  conserva a sua subordinação essencial à  ordem da razão, 
Fatada que acidentalmente pélo concurso de outras leis natu- 
íxais ou de circunstâncias acidehtais se lhe não siga o efeito 
^dspecífico; no segundo caso, esta ordem é positivamente 
|'frustrada por um ato positivo do homem. E o ato formal- 
línente contrário à ordem da criação, expressão visível da von̂ - 
; tade invisível do Criador, é que, em todo o rigor, se chama 
|,pècado ou desordem moral, decadência humana e revolta 
fibontra Deus — indissolüvelmente associadas na irraçionali- 
ftdade.
f- ; Achamo-nos, portanto, diante de frustração deliberada 
yda natureza em uma das suas mais altas e imperiosas exi- 
fgências, diante de uma violação da ordem essencial das coi- 
.̂sas, diante de um procedimento contrário à razão. 

fV Se o critério fundamental para julgarmos da moralidade 
> de um ato,é a sua cònfòrmidade interna com o próprio fim, 
• a  fraude conjugal é um ato essencialmente imoral e, portan- 
gtiò, em qualquer hipótese, ilícito; não é um mal porque o 
|:proíbem as leis da Igreja; proíbem-nò as leis da Igreja, porqúe 
yé um mal. O encontro dos sexos, por Deus, autor da natu- 
àreza, imediata e primordialmente orientado para a espécie, 
f fica assim intrinsecamente deforma,do pelo egoísmo dos côn- 
í juges que lhe mutilam as finalidades superiores para reduzi- 
;flo a uma simples satisfação de apetites individuais desorde- 
. nados.

E aqui já tendes á resposta imediata ao argumento espe- 
cioso de alguns advogados da restrição artificial da natalida
de v Mas por que não há de o homem regularizar os nasci
mentos, êle que regula tôdas as outras funções da natureza? 
Que outra coisa é a civilização senão o progresso no domínio 
das fôrças naturais pór meios mecânicos? Racionalizar a 
transmissão da vida é subtraí-la aos imprevistos do acaso, e 

. afirmar mais uma conquista da inteligência sôbre as energias
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cegas do universo. Natalidade artificialmente restrita, coro
lário espontâneo da civilização e do progresso*

Não; sob a aparência enganadora não é difícil pôr à mos
tra o sofisma evidente. Comò é que o homem subjuga e põe 
a seu serviço as forças da natureza? Já o dissera B acon: 
naturae, nonnisi parendo, imperatur. Para mandar à natu
reza é preciso começar por obedecer-lhe. O primeiro passo 
na utilização das energias físicas é o estudo das relações de 
causalidade que movem, Uns aos outros, os fenômenos natu
rais, em vínculos de dependência constante. Chegamos assim 
ao conhecimento das leis naturais — leis que afirmam a exis
tência de uma causalidade, o quinino é febrífugo; leis que 
enunciam o modo desta influência causai — a estricnina 
nesta dose acelera, nesta outra modera o ritmo cardíaco. 
Uma vez de posse dêstes conhecimentos científicos, passamos 
à ação. De que modo? Aplicando os agentes naturais, cujos 
efeitos desejamos produzir, e proporcionando-lhes a intensi
dade da ação à medida do resultado que visamos obter . Eis 
como dominamos a natureza: racionalmente, orientando as 
causas na produção dos seus efeitos próprios. Imaginais qué 
seria um progresso pôr em atividade uma causa natural e 
depois frustrar-lhe o efeito interno e essencial de sua ativi
dade? Quereis acender uma lâmpada elétrica; com uma das 
mãos apertais o interruptor fechando o circuito e com outra 
cortais o fio que deveria conduzir a corrente? Mais de perto 
relacionado com o nosso assunto. De que meios se serve a 
zootécnica para regular a transmissão da vida animal, con
servar, selecionar e aperfeiçoar as raças? Numa palavra, re
gularizar a transmissão da vida? Unindo ou separando se
xualmente os reprodutores, cuja prole se deseja obter ou 
impedir. Imaginais, porventura, algum criador, sob pretexto 
de dominar a natureza, lançar mão de algum dos recursos 
da técnica preventiva? Vêde aqui a distância imensa que vai 
de método a método. No mundo animal, onde não se acham 
em jôgo as paixões: aplicação desinteressada de processos



|realmente racionais: elimina-se a função, cujo efeito se dèse- 
|^ja evitar . . Onde entra em ação o egoísmo humano, com o 
| xtítulo de razão tenta-se sobredoirar o ilogismo de um ato vio- 
^|entamente esvaziado de finalidade que lhe constitui tôda a 
ftrazão de ser essencial.
ll? Há em tôda a objeção um fundo de verdade que uma 
^análise sincera deve esforçar-se por tirar à luz de uma evi- 
|?dência mais visível. O progresso afirma-se por um domínio 
Ifçrescente do homem sôbre as forças físicas. Exato. Também 
l-esta' fôrça bruta da natureza, que é o instinto de reprodução, 
>-deve submeter-se de um modo mais real ao império da razão, 
|Fora desta submissão recuamos para a barbárie e irresponsa
bilidade. Tôda a ética sexual não tem outra razão de ser: 
^assegurar o domínio progressivo da vontade racional sôbre a 
^consciência das impulsões inferiores; canalizando o mais 
^anárquico e anti-social dos instintos quando a ' serviço do 
^egoísmo, na linha de sua verdadeira finalidade onde se trans- 
^fbrma.-em fonte 'de dedicações e virtudes domésticas e soçiais. 
|<)ra, nesta ascensão para uma humanidade melhor porque 
iímais racional, neste esforço pedagógico de libertação do que 
|  há de mais nosso em nossa natureza, a técnica anticoncep- 
icionista representa inquestionàvelmente um regresso. O freio 
\. mais poderoso, pôsto pela natureza, à anarquia no exercício 
. das funções genésicas, foi a consciência de sua finalidade 
áimanente, a responsabilidade de suas conseqüências espon
tân eas . A criança a gerar e a educar é naturalmente 
deixai-me passar o têrmo — o fator altruísta que vem trans^ 
figurar, moderar, elevar o egoísmo do prazer individual. Su
primir artificialmente a possibilidade da concepção é entregar 

: o homem sem defesa à escravidão do mais insaciável e vio
lento dos tiranos. Em vez de encaminharmos a civilização 
para as alturas do espírito e da liberdade, despenhamo-la 
pelos declives rápidos da servidão sensual e da irresponsabili
dade absoluta. À medida que se fôr operando esta concen
tração exclusiva sôbre o prazer, ir-se-á, na mesma proporção,
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estancando nas almas esta seiva pura que alimenta a dedi
cação, a generosidade, o desinterêsse, e todo êste cortejo de 
virtudes indispensáveis à sociabilidade humana. Birth-con- 
trol chamaram os americanos ào que os alemães denominam 
técnica preventiva; a simulcadência com self-control parece 
indicar màis um passo conquistado nèste domínio do homem 
sôbre seus atos, em que consiste a alta prerrogativa de sua 
liberdade.

Nunca houve, neste sentido, denominação mais menti
rosa. O homem, tiranizado aos seus instintos, escravo do 
prazer sensível, renuncia ao govêmo de si mesmo. A vontade 
abdica a dignidade do seu cetro e vai pedir à mecânica e à 
química a Supressão dos efeitos fisiológicos de uma função 
que êle, sem rebuços, sé declara impotente de regular e dirigir.

Não é mais um triunfo da razão; é a perda da mais pre
ciosa das liberdades.

Em ética, como em tudo o mais, raras vêzes um mal pro
fundo vem isolado. Pará justificar um ato repreensível, invo
cam-se princípios cujas conseqüências vão repercutir em 
esfera muito mais ampla. Há solidariedades talmente indes
trutíveis que nenhum esfôrço humano é capaz de desarticular. 
O emprêgo dos meios anticoncepcionais não só vicia intrln- 
secamente o ato conjugai, desviando-o da sua própria natu
reza, mas compromete, irremediavelmente, tôda a moralidade 
sexual. É uma conseqüência teórica e um resultado prático; 
um corolário interno da lógica das idéias, e um efeito espon
tâneo na psicologia dos sentimentos è das ações.

No campo especulativo, o neomalthusianismo, para justí- 
ficar-se, arvora em princípio, que é lícito o ato sexual em que 
os cônjuges não buscam senão o prazér com exclusão positiva 
e deliberada da sua função biológica. O prazer só pelo prazer: 
é o mais puro e radical hedonismo guindado às alturas de 
sistema de moral. Vêde-lhe agora as cohseqüências: tôda a 
ética sexual é baseada, de sua própria natureza, na função 
essencial dos sexos, que é a conservação da espécie. Onde é
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possível a geração e educação da prole, aí são lícitas as rela- 
píções entre os sexos; onde desaparece esta possibilidade, tor-, 

nam-se estas relações ilícitas porque irracionais. É pela apli- 
cação coerente dêste princípio fundamental que são morais 

jjg vas relações entre os sexos na vida de casamento, imorais não 
j|!fsó  tôdas as perversões do instinto reprodutor senão ainda 
|y :todo o comércio entre o homem e a mulher, fora do matri- 
P?)mônio . Estabelecei-me agora que os indivíduos podem pro- 
P-ícurar as suas satisfações hedohísticas, eliminando deliberada 
|;Vè llcitamente as suas conseqüências naturais e tereis supri- 
Ifimido todo e qualquer critério racional sôbre que se possa 
K construir umá moralidade coerente que regule a atividade 
j|:' sexual.
í!;!; Permitido ao homem buscar o prazer só pelo prâzer, 
l^éntão que mal em tôdas as relações extramatrimoniáis desde 

.o concubinato até ao meretrício? Mais ainda: desaparece ãté 
f| o meio de\ discernir racionalmente, cúmó estado moral, o ca- 
|  sarnento do não-casamento.. O matrimônio é precisamerite 
ff um estado de grande elevação nioral, porque por êle se funda 
g uma família, isto é, ambiente humano em que é possível não 
\ só a geração mas principalmente â educação da prole . E como 
C ' fora da família não se realizam estas condições indispensá- 
V veis ao desenvolvimento do homem, fora da família são mo- 
t ralmente condenadas tôdas as relações entre os sexos. Com 

a legitimação do prazer pelo prazer, cai esta barreira divisória 
;v e o homem como a mulher podem buscar, onde e comò bem 
; lhes parecer, a satisfação do seu epicurismo, contanto que 
; sejam neomalthusianamente cautelosos. E a lógica ainda nos 

leva mais um passo adiante. Tôdas estas inomináveis dege- 
nerescências do instinto sexual que desonram a memória de 
Corinto e Sodoma, de Éfeso e Lesbos, conhecidas, em todos os 
tempos, sob o rótulo de perversões sexuais (notai a lógica 
dos nomes: perversão sexual: desvio do sexo da sua finali
dade natural) recebem, com os novos princípios, a chancela 
de uma legitimação moral. No exercício da atividade gené-



sica é lícito buscar só o prazer individual, sem se preocupar 
cpm a finalidade da função? Tirai por vós a conseqüência. 
— Longe de mim o atribuir a todos os pregadores do neo- 
malthusianismo a responsabilidade de tôdas estas conseqüên- 
cias. Quase todos — digo quase todos porque não faltam 
os vanguardas do movimento que já as aceitam sem repug- 
nâncias e as reivindicam despudoradamente; ainda há pouco 
um deputado alemão: pedia ao parlamento a supressão no 
Código Penal de tôdas as sanções contra estas depravações 
do instinto sexual que, no seu anteprojeto, legitimava e jus
tificava como um direito — quase todos, porém, ainda rea
gem com um fundo de honestidade natural, contra a vergo
nha destas dècadências. Lembrem-se, porém, que esta reação 
já não é lógica — é sobrevivência precária de uma tradição 
formada por outros princípios que êles já negaram; é nas 
suas almas a infiltração, talvez inconsciente, de uma atmos
fera ozonizada por outra moral, mas em cujo ambiente já se 
multiplicam os germes, de tal virulência, que poderão, um 
dia, contaminá-la tôda.

Das conseqüências lógicas aos resultados práticos, a pas
sagem não é difícil e bastárá acená-la com duas palavras. 
Não só a doutrina do neomalthusianismo abala, em seus fun
damentos racionais, tôda a ética sexual, mas ainda a sua 
difusão prática tende a generalizar a imoralidade nos costu
mes. Vós sabeis como o fruto natural da atividade reprodu- 
tora — a criança possível, é o grande freio, o principal ele
mento educador das responsabilidades neste ponto. A mulher, 
sobretudo, que em matéria sexual “vive no mundo das conse
qüências” ( F õ r s t e r ) ,  encontra aqui a grande fôrça contra 
a sua fragilidade; a barreira de resistência, defesa natural de 
sua honra e pudor. Difundi o conhecimento e uso da técnica 
anticoncepcional e tereis destruído todos êstes obstáculos 
opostos pela natureza ao extravasamento da imoralidade pro
vocado pelas paixões sem freio e artificialmente irritadas por 
uma sêde de prazeres cada vez mais refinados e menos mode-
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parados pela consciência de responsabilidades suprimidas . O 
|-, que poderão vir a: sofrer, com a nova situação, a inteireza dos 
pf; solteiros, a fidelidade dos casados> a dignidade dos celibatá
r i o s  e dos viúvos é mais fácil de imaginar do que agradável 
tpde dizer .
p  Já não estamos no mundó das simples conjeturas ou 
fidas previsões prováveis. Os primeiros frutos das propagandas 
Ifineomalthusianas já são visíveis ainda que os não queiram ver 
|Kos seus partidários “surdos e cegos a tudo o que poderia cons- 
|Í'tituir um obstáculo à realização dos seus desejos.” (Guchte- 
Êíneere, pág. 187). Um médico belga que se ocupoü recente- 

mente em larga documentação do importante problema da
^restrição da natalidade, escreve: '&

, À voz de Guchteneere, na Bélgica, faz eco; na Eseandina- 
|>via, onde o mal se tem alastrado de modo alarmante, a 
I* observação de um dos médicos de mais extraordinárias qua- 
|ilidades da Noruega.

É possível ainda abraçar com o olhar uma esfera mais 
|.'.ampla de conseqüências funestas. A autorização da profilaxia 
f , anticoncepcional constitui um verdadeiro abalo sísmico, 

cujos efeitos imediatos se estendem às zohas próximas da 
^.moralidade sexual, mas as süas ondas resultórias, com a sua 

fôrça destruidora, continuam ainda a propagar-se por tôda 
^ a esfera da vida moral. O primeiro princípio que ela envolve 

e supõe é a justificação do prazer pelo prazer — explosivo 
|-'da ética que rqgula as relações entre os sexos. Outro princí- 

pio há, porém, de alcance universal, postulado latente da 
i doutrina neomalthüsiana, com eficácia destruidora, êste, para 
< fazer saltar em estilhas tôda a ética humana. É o princípio 
, do fim que justificam os meios.

É conhecida a argumentação habitual dos novos propa- 
■ gandistas. É preciso poupar à mulher as gestações sucessi- 
; vas; as estreitezas econômicas não permitem a educação de' 
‘ uma prole numerosa; é preciso interromper o curso de um 
: sangue portador de taras indesejáveis, fontes de desgraças
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individuais e sociais. Logo... é lícito o recurso a qualquer 
das fraudes conjugais preconizadas pela técnica preventiva. 
Por outra: tôdas as vêzes que um fim de ordem econômica, 
higiênica ou médica aconselha ou parece aconselhar a supres
são ou limitação da prole, qualquer meio que assegure êste 
resultado aparece, ipso facto, justificado. Se êste meio, porém, 
é ou não em si imoral, é coisa de que se não preocupam.

Mas não basta, senhores, que um fim seja bom e louvá
vel para legitimar o emprego indiscriminado de qualquer 
meio de realizá-lo. Não me é lícito roubar para fazer uma 
obra de beneficência; não me é permitido calunia^ para so
correr ou pôr em liberdade um amigo inocente; não me é 
concedido falsificar um documento para defender uma causa; 
não posso negar a minha fé ainda para salvar a vida.

Há ações éssencialmente contrárias à ordem da natureza 
e da razão; fazê-las nunca é permitido, em hipótese alguma. 
Ou a moralidade é isto ou não há moralidade alguma. Se na 
iminência de um ato a consciência não deve analisar mais 
qüe a intenção òu o fim do agente, não há crime que se não 
justifique. A defesa da vida, os interêsses da minha saúde, 
os desejos de uma ampliação de fortuna ou de uma rápida 
ascensão social retificarão as òbliqüidades de todos os recur
sos empregados. A formação da consciência limita-se, assim, 
a um simples cálculo de interêsses individuais imediatos, a 
uma soma algébrica de lucros e perdas. Ante as perspectivas 
de agir, faço o computo das vantagens e desvantagens finan
ceiras; médicas ou sociais, que acarreta a ação; se o resultado 
fôr positivo, é lícita, boa, permitida; se negativo, má, porque 
prejudicial aos meus interêsses imediatos. É o mais chato 
mercantilismo utilitarista substituído à dignidade da lei mo
ral que é a lei da consciência honesta. Não: a moralidade de 
um ato resuita essencialmente de dois fatôres: da intenção 
do agente e da natureza do ato. Tôda a ação em si tem um 
objeto, um fim que lhe é próprio, independente de qualquer 
fim extrínseco que se proponha quem a pratica. Cravar um
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p  punhal no coração de um homem é pôr em atividade uma 
P - causa diretamente ocisiva; pouco importa se o braço que vi- 

brou o instrumento mortífero não foi levado pelo ódio mas 
£ pela inocente curiosidade de fazer uma experiência de fisio- 
£v logia. É um assassino: a intenção externa de quem age não 
|  >modifica nem destrói a finalidade interna da ação. A vontadè 
|'; que livremente a aceita, assume-lhe tôda a responsabilidade: 
| ’j;se a sua natureza era intrinsecamente má, esta malícià ou 

desordem moral , vai especificar o ato voluntário, tornando-o 
imoral. Negar a evidência dêstes princípios é destruir pela 
base tôda a moralidade.

í N ã o  nos venham, portanto, os neomalthusianos multipli- 
fe cando complacentemente as razões êxtrínsecas — de ordem 

econômica, pedagógica ou genésica — para diminuir as ma- 
> ternidades. Não desloquemos artificialmente os pólos da 
1 questão. Não se trata de fins, mas de métodos.
; Quando realmente houver motivos e não raras vêzes pode 
v haver — de espaçar as concepções — ninguém urge a multi- 

plicação inconsiderada oü imprevidente de filhos; mas para 
êste fim lícito e razoável empreguem-se meios também lícitos 
e razoáveis: a abstinência parcial ou absoluta do exercício de 
uma função cujo resultado natural não se deseja.

Tocamos o ponto nevrálgico do debate . É preciso encarar 
de frente a realidade ainda na dureza trágica de suas exigên
cias. Sem virtude, sem grandeza moral, não se resolve 
nenhum problema humano. É ou não possível a disciplina 
sexual, a continência ante as solicitações instintivas da natu
reza? Sim! Então ela impõe-se tôdas as vêzes que o exige a 
moral; e o homem que não se preparou para êste dever ficou 
abaixo de suas responsabilidades. Não? Neste caso não é só 
a lei da lealdade conjugal que importa ab-rogar: são tôdas 
as leis que disciplinam racionalnjente os instintos de conser
vação da espécie. Já não haverá virgindade intemerata, viu
vez honrada, casamento fiel. Aos jovens, na fase pré-nupcial, 
carta branca para a degradação de tôdas as licenças; aos
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viúvos, autorização de enxovalharem a dignidade austera do 
seu estado na fraqueza de tôdas as capitulações vergonhosas; 
aos casados, tôdas as vêzes que um impedimento impuser, 
temporária ou definitivamente, o dever da continência, a 
franquia para tôdas as infidelidades. É a completa anomia 
sexual. A abdicação da inteligência e da vontade. O primado 
soberano e incontrastável do instinto; o despotismo da ani
malidade pura, a irresponsabilidade das nossas ações, a escra
vidão completa à tirania do mais anárquico e anti-social, do 
mais brutal e violento, do mais egoísta dos instintos, substi
tuído às leis supremas da sua função conservadora da espé
cie. Compreendo agora que um grande médico inglês, Bal- 
ckwell, tenha escrito do neomaithusianismo, sem exagêro: 
“Doutrina mais diabólica em teoria e mais destruidora nas 
súas conseqiiências práticas nunca foi inventada” . Tôda a 
moralidade da vida sexual deriva da finalidade de sua fun
ção; tornar lícita a sua supressão voluntária é entregar o 
homem, sem defesa, à violência de tôdas as forças dissolven
tes e subversivas da sua natureza; é subverter a ordem essen
cial, expressão da vontade de Deus, é transformar a família, 
fonte criadora da vidá, no plano divino, em união estéril de 
egoísmos conjugados.

Mais alto é o conceito que da natureza humana tem a 
Igreja, para mais altos destinos ela se esforça por elevar 
a humanidade.

A família constitui a atmosfera normal dê aperfeiçoa
mento humano; ao fundá-la, os jovens nubentes não recebem 
uma indenidade para tôdás as indisciplinas sexuais, nem 
ficam dispensados dos esforços que condicionam a dignidade 
de qualquer vida moral. “Uma existência de família, racional 
e honesta, deve oscilar entre a coragem da continência e a 
coragem da -fecundidade” . (Jordan) . E na exigência de pre
parar-se para o cumprimento dêste duplo dever, os casados 
encontrarão o estímulo contínuo a uma vida mais alta, um 
alimento a um amor mais puro, o segrêdo de uma felicidade.
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que de dia para dia se vai tornando mais rara, nos lares, 
; convertidos em associações funestas de prazer e de morte.

É o domínio progressivo da razão sôbre os instintos; é uma 
j educação cada vez mais apurada dos sentimentos de desin-
■ terêsse, de dedicação, de generosidade a prevalecerem contra 

as tiranias da.egoísmo; é a liberdade de uma vida superior do 
espirito a coroar com a serenidade dos seus esplendores.

O homem aperfeiçoa-se na medida, que assegura a íiber- 
" dade, o desenvolvimento dos valores morais, a diafaneidade 
do espírito sôbre a opacidade da matéria. Neste caminho, que 

Vé o de sua grandeza, de sua conservação e de sua felicidade, 
• a Igreja está-lhe sempre ao lado, fonte de luz para a  sua 
1 inteligência, reservatório inexaurível de energia para as lutas 
dignificadoras da vontade. “Nas discussões do futuro sôbre 

V,esta questão”, escreveu um dos grandes pedagogos contem
porâneos da Alemanha, “será um espetáculo maravilhoso ver

■ que a Igreja, sempre acusada de depreciar a vida natural e 
suas leis,\será justamente aquela que, pela solicitude profun
da das almas, terá que defender, contra os cálculos demasia
damente racionalistas — as soluções artificiais dos problemas

^humanos, a causa da natureza e da vida (inconsciente)” . 
(F õbster, La Morale et pédagogie sexuelle, pág. 137.) Salvan
do uma e outra, a Igreja defenderá a causa do homem e a 
causa de Deus,

II

* Em tôda a propaganda neomalthusiaha há uma inver
são ilógica e funesta nos têrmos essenciais em què se deve 
colocar todo problema humano. A tática habitual dos pala- *

* Conferência realizada no Externato Santo Inácio, Centro D. 
Vital, aos homens, a 30 de outubro de 1931.
Esquema:
Aspecto moral e aspectos sociais, higiênicos etc.
Em que sentido a moral assegura a nossa felicidade.
Não há eugenia divorciada da moral.
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•âinoS : do (movimento anticoncepcionista cifra-se em acumu
lar, exagerando-os desmesuradamente, argumentos de Ordem 
higiênica, pedagógica, econômica ou social que parecem suprir 
uma conveniência de limitar a prole e daí concluir a legiti
midade de todò e qualquer meio de assegurar êsse resultado . 
É a aplicação consciente ou inconsciente do princípio de que 
o fim justifica os meios, sobversivo de tôda a ordem moral.

Coloêando a questão^ nõs( seus pólos naturais, ò primeiro 
problemaía rpsplyer é : averiguar se o meio incuícado é ou não 
lícito, pérmitidd òu pToibidó pelos ditames da razião (no exer
cício norinal de sua atividade orientadora da vida. O pérá- 
dictMm-rêsültado dêste i estudo desapaixonado decide sem 
apelação da praticabilidade de um ato . A moral é, por defi
nição, a ciência que rêge a atividadè humana. É b óm ou 
pelo menos indiferente? Prâiique-sejponha-se como meio a 
serviço de uttia finalidáde bpâ, È intrinsecámênte mau, ilícito, 
desonesto? È ínexeqüívél, absolutamerite inèxeqüívéi; o mal 
é por definição o que se não pode riem deve fazsr e não have
rá fim; por mais justo, por mais necessário, por mais urgente 
que justifique a prática de um crime;. 0  homem não tem 
direito de ser irracional, sem decair' é mentir à dignidade de 
sua natureza . .■ *

Ora, já  vimos o que diz a morál — hão falo da moral 
católica mas da simples moral humana — a respeito da frus-

Noção de eugenia. "
Fundamento materialista.
No dòmínip eügêhicp consequências do neomálthusianismo.
Nà saúde da mulher. '
Na saúde do homem.
Nà saúde e educação da prole.
Decadência da raça. *
Tendência à aniquilação da raça branca. Queda da natalidade. 
Ainda pouco visível

pela diminuição da mortalidade, 
pela ação da Igreja Católica.

Eugenia verdadeira não pode dissociar-se da moral.
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i la ç ã o  deliberada e positiva da concepção; iló ato conjugal. 
pÉ ão  voltaremos sôbre o assunto. É uma demonstração, já 
^firmada, de que agora, por outras vias, iremos obter as mais 
inesperadas confirmações. Neste; caso das leis morais, os neo- 
pinalthusiãnos não estão isolados adoecem de uma enfermi- 
|§d:a,de comum, a muitos ecphòmistas, sociplogos e polítipòs. 
|§pm-; nenhum outro campo o individualismo moderno cãüsou 
©lèstrágos tão funestos, Um grandé escritOr moderno, sociólogo 
Içperspicaz e pedagogo experimòntadô, reclamouW urgência dé 

piwpvpr onflntn antpft uma ‘‘Oríticá da razão individual’’,0§e escrever quanto antes uma
|íúm  estudo sereno e objetivo da nossa competência isolada, 
||-(ía extensão e dos limites da nóssa experiência singular, dós 

inúmeros fatôres subjetivos de êrro nós nossos juízos.
E, no entanto, senhores, esta moral, para cpjo conheci- 

êimento objetivo são tâò poucos os preparados, mas da qüál 
|;§todos pré>tendem falar, impõe--se cbmò elemento impresCindí- 
feveí à: solução de qualquer problema hümanó. Por definição 
g ú  moral é; a ciência dos atos humanos como tais; a ela cqm- 
||;!péte, çomóv objeto, próprio, orientar a nossa atividade, para a 
| |  perfeição humana, pàrá a : finalidade própria C essencial à 

nossa natureza. Não ha ato humano, isto é, ato submetido à 
nossa liberdade, em qualquer domínio,' econômico, político, 

pisocial, que se subtraia à sua regulamentação .
Tôdas as outras ciências que interessam o homem, a eco

nomia, a sociologia, a medicina etc., podem, por uma abstra
ção intelectual, considerar isoladamente no domínio especula
tivo o próprio objeto; desde* porém, que desceu ao terreno 
das ciências práticas, a ditar preceitos e á sugerir alvitres, 
devem necessàriamente entender-se com a moral. É uma 
questão de niera subordinação lógica das ciências, reflexo da 
unidade essencial da verdade. Ò físico não pode chegar a 
uma conclusão contrária à geometria; a psicologia não pode 
destruir a lógica.

Mas é também uma questão de eficácia real das outras 
ciências. A moral é, por natureza, a ciência da felicidade hu-
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mana, a que nos leva ao conseguimento da nossa perfeição. 
Os preceitos morais não são uma superfetação parasitária a 
vegetarem como excrescêiicias de luxo ou de ornato sôbre a 
nossa atividade natural; não. são um sistema arbitrário de 
interdições injustificadas a embaraçarem o jôgo espontâneo 
das4 nossas faculdades; são os quadros mesmos da expansão 
da vida na ordem, são a condição essencial da conservação, 
do, progresso, da felicidade do homem/ São Tomás, exami
nando as razqes por que são ilícitas as relações entre os sexos 
fora do matrimônio, diz: não basta que se responda porque 
Deus as proíbe; porque üm mal não é formalmente mal por
que Deus o proíbe, mas Deus o proíbe porque é mal, est con
tra bonum hofninis.

Aí está o verdadeiro e profundo conceito da moral; o que 
ela proíbe, é,contra bonum hominis. ;

Entehdamo-nos, porém,, em que sentido a moral assegura 
a nossa felicidade. Será o meio de dissipar um sem número 
de objeções que trazem tôdâs o mesmo vício original.

' As leis morais não asseguram a cada indivíduo, em cada 
instante dá sua vida, a sua felicidade terrena; boa saúde, boa 
condição de fortuna, boa situação social. Reduzir a ciência 
da atividade humana à soma de expedientes utilitários que 
nos proporcionassem em cada momento o máximo de praze
res e o mínimo de dores seria rebaixá-la ao hedonismo mais 
degradante. O bem moral é o bem honesto, constituído pela 
conformidade com a natureza racional, hão-o bem útil cuja 
razão de ser é assegurada como meio de Um fim imediatamen
te visado. As leis morais, por isso mesmo que são ditadas pela 
razão e visam — como é esséncial a tôda lei — o bem comum, 
o bem da natureza humana, impõem aqui e ali sacrifícios 
individuais de bens inferiores; sacrifícios de bens da fortuna, 
da saúde, da própria vida. Não é preciso ser cristão ou ele
var-se ao heroísmo do martírio para vê-lo. Foi um pagão 
quem escreveu: potius mori quam foedari. Antes a morte, que 
a vida maculada. Foi ainda outro pagão quem escreveu: et
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ppter vitam, vivendi perdere causam. A lei moral, como tôdas 
as físicas, biológicas, sociais, não asseguram o bem 

^|ttWim senão imolando aqui e all bens individuais de ordem 
Inferior. Já o vimos amplamente a propósito do divórcio, 

?ts nunca é demais repeti-lo. Não se oponha, portanto, a 
"pia lei níoral, um caso particular em que êle não pode salvar 
<|Üòs os bens em jôgò. A cada instante estanaos a ouvir difir 
• i|idades como estas : mas eu conheci uma èspôsa que não 
:§<dia ter mais. filhos sem que a  sua sqúdé corresse perigo; 
t^iãó se sentia com fõrças de impor-se o sacrifício da çonti- 
Jlicià; mas eu conheci um marido, que perdeu um emprêgo 

igpurante o tempo das vacas magras nãp podia arcar com ,as 
“esbesás de uni novo berço e estava em disposições análogas 
|:|da espôsa acima. Mas, senhores, isto é destruir tôda a mp- 

tôda a possibilidade de vida humana em sociedade . Se 
|hde quer que se apresente um grande sacrifício individual, 
:>||Uei çaia\ as suas exigências e para salvar um bem òu um 
iaitterêsse imediato se esquecem ps grandes princípios, na uni- 
|èrsalidadè de suas exigências inexceptíveis, é a subversão 
l i  tôda a -ordem moral. Eu conheci uma família qué não

evitar os desconchegos da pobréza sem apropriar-se 
dós bens do vizinho; eu conheci um funcionário público que 
ifiãó podia manter as exterioridades da sua posição social 
jlenão à custa de desfalques periódicos no erário da nação; 
féu conheci um marido, que duranté a ausência ou a énfer- 
lihidade da espôsa não se sentia coip fôrças de Conservar-lhe 
| |  fidelidade . Que mal, que crime não se justificaria com se- 
"melhante modo de argumentar?

Para a solução dos casos particulares, por mais difíceis 
' ou dolorosos que se apresentem, os indivíduos devem elevar-se 
í à altura do sacrifício, e, onde fôr mister, do heroísmo; e um 
' sistema de moral ou uma doutrina de vida que não dispuser 
de meios eficazes para incutir nas consciências a fidelidade 
incondicionada ao dever, declara, com esta confissão, á. pró
pria falência irremediável. É só a preço destas imolações e 
dêstes sacrifícios que se salva o bem comum, que se conserva



AtdCtJÇíÓEl E ARTIGOS

•esta estrutura èm que é possível a .vida com o seu desenvol
vimento normal.

Desta verdade' geral mais uma aplicação particular en
contraremos prècisamente no assunto que temos entre mãos.
A fraude conjugal ou o emprêgo. da técnica preventiva para 
impedir a concepção è, como já o vimos, um ato intrlnseca- 
merite ilícito, porque violação dá ordem, dá natureza, e por 
isso incondicionadámeiite condenada pela morál . Pouco preo
cupados com êçte aspecto, — o primeiro e o mais importante,
— os paladinos do • néomalthusianismó procuram multiplicar 
os argxmaentos de-ordem econômica, pedagógica, eugênica ou 
social para coohéstar com fins lícitos um meio essencial
mente desonesto. Não nos sobra o tempo para examinar 
minuciosamente a questão sob todos estes aspectos. Diremos 
apenas duas palavras .sobre as razões de Ordem eugêniça, I  
médica e social, eritre si intiniámente relacionadas. 1

A eugenia, coviio todos sabem, é uma ciência nova. A |  
Gàlton, primo dé Darwin, fazem remontardhé a origem re- *| 
cente. O nome e a finalidade da ciência a constituirTse já se |  
encontram na sua obra célébvç Inquiries to fyunian Faculty, |  
publicada em 1883. Aí, a engénia se propõe como objeto “o |  
estudo dos fatores sociais que podem melhorar ou énfraque- | 
cer os caracteres hereditários das gerações futuras” . Melho- I 
rar, portanto, a raça com o estudo das leis da hereditarie- | 
dade, eis a sua finalidade. Pouco á pouco, sobretudo nos 
países qnglo-saxônios, sob o nome fascinador da ciência nova, \ 
se foram alistando quase todas as imoralidades ántigas: des- | 
de o divórcio e o abôrto, até o casamento de ensaio e mesmo 
a execução sumária, dos idiotas e incuráveis . Tal era um pro
jeto da lei recentemente proposto no Grande Conselho de 
Berna pelo Dr. Hanswirth.

As práticas neomalthusianas encontraram então um pas
saporte fácil para circularem livremente. A limitação artifi
cial da prole passou a inculcar-se como medida eugênica, 
instrumento indispensável do melhoramento da espécie. O
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i i iejêlógico que unia à nova finalidáde as práticas antigas 
l-çônstituído pelos argumentos seguintes: 
fjMais vale a qualidade que a quantidade. Diminuamos 

imero dos nascituros; reduzidos quantitativamente, • será 
fácil apurar-lhes b valor e a qualidade; parâ êste: fim

lidos os casais, que, poi* sqúde preçária. nãq puderem pro- 
filhos robustos ou, por deficiência de meios econômicos, 

jllbsv puderem educar eonvenientemente, áconselhe-se p 
*®||rêgo da técnica preventiva; passarão a,legres' pela; vida e 

líérãor sem descendência; às famílias sém taras, fortes, 
|n,dotadas de fortuna que sejam uma garantia de futuro 

a prole, incumba-se a honrosa tarefa de conservar a 
|á ,  bela, .robusta, feliz .

f v Raras vêzes se poderá encontrar outro espécime tão ca- 
^tefístiço desta sociologia dè gabinete, feita de ideólogias 

^|qnsistèntes, elaboradá .ipor cérebros Satúradbs de abstrâ- 
ès, sem1 nenhum contato com o homem concreto, com a 

filologia yiva dè suas paixões, com as exigências complexas 
.orgânicas da realidade . Vejamos-lhe o paradeiro finai em 
"1 se resolvem êstes otimisipos pueris e êstes idílios de üm 
■umanitarismo divorciado da moral.

|§V Antes de tudo, já observastes ò substratum de matéria- 
ano sôbre que descansam, como sôbre postulado que sè riao 

ftiscute, tòdas estas considerações acima. Dos destinos eter- 
^ps do homem, da sua alma, cuja vida imortal pode compen- 

*$jar incomensuràvelmente todos os sacrifícios de uma existên
cia torturada pelas enfermidades de um organismo raquítico 
|e enfezado, nem uma palavra. Na própria vida terrena, o que 
Jje considera como prerrogativa humana por excelência a 
íápurar é a constituição do seu corpo, a formação de um belo 

j|tnimal; as qualidades especlficamente humanas, a grandeza 
|d a  alma, a elevação da viytude, a fortaleza do caráter são 
§Sistemàticamente envolvidas numa sombra muito significati- 
|Sra. Parecem esquecer que nüm corpo franzino, como o de 
tiSSo Paulo, pode brilhar a chama do gênio ou irradiar o



esplendor cja santidade com a paz profunda das sqás inefáveis |  
consolações ; :E esquecem que precisamente para o deseiivol- J 
vimerito destas qualidades morais superiores, o neomalthusia- |  
nismo constitui uma barreira insuperável. Plasmado todo de 
egoísmo, de capitulação vergonhosa ante a violência das pai- j  
xões, de diminuição da fôrça. de vontade e de domínio de si 
mesmo em fáce das tendências inferiores, ó uso generalizado 
das práticas anticoncepcionais não nos promete uma gera
ção de homens mais generosos, mais desinteressados, mais 
prontos a tôd^s as dedicações sociais. Não é por êste caminho 
que enveredamos pára uma humanidade melhor.

Mas não é mister evocarmos esta concepção integral e 
harmoniosa do verdadeiro progresso humano, para eviden

'ARTIGOS  ̂ . . . . . .  ■•■.'"■■ ; •;--•■.• J

ciarmos as insuficiências essenciais do neomalthusianismo 
eomõ medida de eugenia eficaz; não precisamos, para isto, 
sair do simples domínio da fisiologia- humana.

Quais são, Senhores, os efeitos espontâneos da generali
zação da técnica preventiva?
: Há uma justiça imanente que defende com energia infa
tigável a  ordem do universo. Não se violai impunemente uma 
lei da natureza; as sanções não são sempre imediatas, mas 
cedo ou tarde atingirão os culpados. Ora, separar o prazer da 
função no ato reprodutor é violar a ordem da natureza; os
cônjuges sofrer-lhe-ão com o tempo as consequências doloro
sas. E a primeira vítima é a mulher. Os propagandistas da 
restrição da natalidade que tanto se comprazem em exagerar 
os perigos da maternidade deslizam silenciosamente sôbre 
todo êste capítulo da patologia provocáda pela técnica pre
ventiva. Demos a palavra aos competentes:

F riedlander, ginecólogo americano: “Tôdas as anoma
lias da vida sexual. . .  todos os métodos anticoncepcionais 
sem exceção provocam irritação na esfera genital e levam à 
endometrite funcional ou, por outra, à metropatia” . Americ. 
J. of Obst. and Gynec., Jan. 1927. (G uch , pág. 166).
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K night D unlop, professor 4e psicologia expénmentál,'rio 
Congresso Iriternaciònâl de Birth-Coritiol: “É fora de dú- 

l^da que todos os processos anticoncepcionais são psicològica- 
| i | tente condenáveis; empregados prolongadamente produzerii 

ppdos os resultados mais ou menos pemiciosõs... pertÜrba- 
fe|e£» que, podem chegar à desintegração dá união conjugal” 
IIÈrüCH, pág. 173) . V..;.v;;/. g/y

M. S chaSl ieb: “O emprêgo: de meios anticoncepcionais 
Mfçcmdériável no ponto de vista médico; se alguns dentre êles 

’ lo produzem .necessariamente lesõe.s locais, mecânicas ou 
®l|iiicáSj exercém todos um efeito nefasto no sistema nèrvo- 
l l^ - ; (  173). ' ^

F airbairn, professor em Londres: “É quase unânime o 
ffáçôrdo à respeito dás perturbações riérvósás e -psíqtucas: çau- 
ifsadas- pela prática da limitação dós nascimentos’’ (174). ;

Mc Cann: “Os meios anticoncepcionais são todos, sem 
ièxceção, perigosos e nocivos à mulher” (G uch, pág. 174) . y ;
ig - A Sociedade de Ginecologia de Chicago, na sua sessão 

Jde lp de janeiro de 1923, a propósito ão’birth-coTitrol, votoii. 
fjuma declaração em que se diz: “'Todos os dispositivos empre- 
Éjjadós pelas mulheres no intuito de impedir a concepção. . . 
jgsão prejudiciais à saúdé; não é, portanto, para desejar que 
[fse organizem clínicas onde se dê püblicamente ensino anti- 

(Güch, pág. 156). . g ;•?
.De um destes processos em particular, dizem F éri, F reud 

Ijé todos os neurólogos modernos que é causa freqüçnte de 
" neurastenia sexual, nevrose, podendo levar até à demência

feoncepcional

p. (G uch , pág. 157).
|p “As opiniões do corpo médico acham-se muito divididas 
vj por falta de experimentação clínica e do partidarismo dOs 

investigadores das clínicas do birth-contrQl: Assim, as õpi- 
•í niões de 64 ginecólogos, obtidas por questionários, não cón- 
S .cordam de modo algum com os resultados publicados pelas 

clínicas de Nova York e de Londres .
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" A comissão não encontrou em nenhuma parte investiga
ções sérias sôbre a questão do birth-control, feitas de acôrdo 
com os métodos científicos e morais comprovados. Em ne
nhuma parte se preocuparam de indagar se dêstes. métodos 
não pode resultar algüm dano local ou geral, perturbações 
nervosas ou decadência moral (American Review õf Obstetrics 
aruL Gynècology 1 NÒv>, 1924; Gucm pág. 155) . ,

Áfécções Iqçãisj esterilidade. cónseqüente, .neurastenia 
sexual e outras perturbações nervosas, èis as principais con- 
seqiiénciâs para á iniulher da profilaxia' anticoncepcional.

Bem Sei qüè em algüm médicós se encontram opiniões, 
diversas. Mas<.não é difícil fazer-lhes uma Crítica e pesar-lhes 
o valor moral do testemunho, Todos sabemos que existem 
hoje, principaimente nos países anglo-sáxônios, numerosas 
clínicas ã& birth-èontrol, onde trabalham e de .onde vivem 
muitos e muitos facultativos. Todos êstes profissionais que 
vivem d o * birth-control acham-se; na impossibilidade rhpral 
de observar imparCialmente e sobretudo de dizer francamen
te ; O; que a observação lhes revelou. Êste partidarismo, apai
xonado foi recentemente pôsto em evidência, por um grupo de 
autoridades médicas ap qüal “a comissão de saúde materna” 
de N. Y. çonfipu o trabalho de examinar o aspecto médico do 
birth-control t O; relatório vem, ih extenso, na American Re
view óf Obstetrics and Gynècology. Entre outras conclusões, 
lêem-se estas: Guch, pág. 155.

Pará o homem à degenerescência orgânica sobrevêm por 
outros caminhos; indiretamentè talvez, mas não mehos infa
lível. Não há  fator mais ativo de decadência física, moral e 
intelectual que a incontinência. As doenças de origem vené- 
rea —r basta lembrar a sífilis —• atacam o organismo nos 
seus centros mais vitais:, envenenam-lhe tôdas as fontes da 
vitalidade, instalam-sè crônicamente nos órgãos mais impor
tantes e daí, em estado de infecção latente ou patente, vão 
minando as saúdes mais bem constituídas e prolongando as 
suas devastações pelos descendentes afora. Ora, o neomal-
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|||úsianismo tende, por sua própria natureza, à agravar a in- 
pgbipiina sexual. Suprimindo a concepção possível, elimina 

l^jprincípio natural educador da responsabilidade nas relações 
tre os sexos. Firmando-se implícita ou explicitamente no 

Ipjstulado da impossibilidade da continência, tende a geiné- 
ializar, entre casados e solteiros, esta mentalidade derrotista, 
igíe, em matéria de castidade, paralisa nas almas tõclás as 

| | | ergias de resistência 'vitoriosa i GracaS; àssim. à  impunida? 1 
|$e - nas consequências naturais e à esçravização crescente, de 
||Sntades anemizadas á tirania cada vez mais insaciáyei. e 

jilpressiya dos prazeres sensuais, a incontinéncia se vai. alas-»; 
Mrando e com ela o triste cortejo de tôdas^stas enfermidades 
Regenerativas da raça. Lamentável círculo vicioso criado poi: 
5pm humanitarismó míope e divorciado dá moral: para dimi- 

as desgraças multiplicadas por um sáçgue impuro incül- 
jsiçam-se pròcessos amorais ou imorais, cujo efeito espontâneo 
pi'''generalizar a impureza do sangue. A averiguação positiva 
||lêstas conseqüências é’ tão evidente -—as estatísticas das de» 
l^àstações da sífilis acham-se tãòao alcánce-de todos, qüe não, 
llfiá por que nos determos mais neste pionto. " . ' ■ 
ffé PaSsemos à prole. Que representam, como meio de aper- 
pféiçoamento da raça, estas famílias artificialmente reduzidas,

(" ’dnde os filhos, diria talvez Vieira, quando passam da unidade 
iáão chegam ao plural dos gregos?

£ No ponto de vista estritamente biológico, estas crianças, 
isoladas, canalizando pára si uma soma extraordinária dé 

|; cuidados, de despesas, de pre*cauções, que normalmente se 
|;i deveriam dividir por um maior número, chegam muitas vêzes 

; a vingar apesar de uma constituição franzina. Na família nor? 
tf mal, a mortalidade infantil, não encontrando êstes excessos 
|): artificiais de preservação, vai insensivelmente operando urna 
ff seleção natural dos mais robustos, com eliminação espontâ?

nea dêstes rebentos raquíticos que não sobrevivem senão à 
k forma de atenções, melhor empregadas em tipos mais sadios.



No ponto de vista pedagógico, com raras exceções de pais 
enérgicos, o filho único é um tiranéte que se habitua à satis
fação de todos os caprichos e desconhece a'disciplina indis
pensável do sacrifício, êle criado num ambiente onde predo
minou o egoísmo em que, bem cedo, descobrirá, sob a mentira 
dás fórmulas de exortação ao desinterêsse e à generosidade, a 
hipocrisia dè uma realidade mais persuasiya. Como seus pais, 
êle se concentrará todo no cuidado de sua pequenina e pre
ciosa personalidade. A sociedade fraterna é, por sua natureza, 
o melhor ambiente pedágógico de formação do caráter i A 
diversidade dos temperamentos na continuidade da convivên
cia, o espírito de solidariedade condicionado pelos sacrifícios 
e abnegações individuais disciplinam as vontades e preparam 
eficazménte para as realidades da vida social. É com a edu
cação da ehetgiá^da fôrça moral, do espírito de iniciativa, o 
aumento da própria capacidade econômica dos indivíduos. 
Os filhos assim educados terão, talvez, na partilha dos bens 
paternos, algumas moedas de menos, mas levarão para as 
lutas da vida o patrimônio incomparavelmente mais precioso 
de seu valor humano.

Quereis a confirmação experimental destas verdades'in
contestáveis? ^m  médico norte-americano, o Dr. Huddinqton, 
fêz recentemente um estudo sôbre os 1.700 estudantes, gra
duados pela Universidade de Yale, entre 1922-26; resultado: 
“paralelismo impressionante entre a capacidade de traba
lho de cada rapaz e o número de filhos da família a que 
pertencia. A média mais fraca achava-se entre os filhos úni
cos, a mais forte entre os rapazes pertencentes a família de 
seis ou mais crianças” . E êste resultado não só se verificava 
por trabalho propriamente escolar, mas também em tôdas as 
outras atividades, artísticas, sociais e esportivas. O mesmo 
estudo mostra que “entre os alunos mais antigos da mesma 
Universidade, os que haviam tido uma carreira mais brilhante 
tinham em média três vêzes mais filhos que os outros” . É 
mais o preconceito que o chefe de uma família numerosa
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áéfitá condenado à atrofia de suas qualidades. Castelnau 11 
fíilhos, Bureau 10 fiihos, Presidente da ^ustria 11 filhos. Bes- 
j^tíingihdo-se aos efeitos puramente biológicos, B ell, outro 
íiamericano, estudando as relações entre a longevidade e o 
Inúmero de filhos das famílias, apilrou, p©r ,^xemplo,; na arvp-1 
,|re genealógica dos Hyde (2.964 membros) que a saúde e a, 
Ifõngevidade dos filhos de uma mesma família crescia n a ra - 
{3Èão direta do seu número até 10 e mesmo 12 meninos (Gu c h , 
fpájg; 93). Estas Observações têm Sido feitas em vários paísès 
foom resultados mais ou menos idênticos. F riedjüng , médico 
Haustríaco, expunha diante de uma sociedade médica de Viena 
j|òs resultados dos seus esfudos. “Sôbre 1Q0 crianças de 2 a 1Ò 
^ãinos, meninos e meninas, filhos únicos, 18. éram sèriamente 
’||iévropatas, 69 tendiam a sê-lo. Pelo contrário, sôbre 100. 
pcrianças oriundas de famílias numerosas, ápenas; 3Ò se achà-, 
||Vam maiá ou menos atingidas de doenças nervosas” (Josjeph 

D elabays,- La France se meurt, Paris, s. d., pág. 50.) Galton 
|||à  o bavia; observado, citando as averiguações de vários mé- 
pdicos f F allon, pág. 55). S orõkin insiste sôbre o mesmo

Ü í A diminuição da quantidade para melhorar a qualidade 
fé, portanto, um dos sofismas' mais palmares que o neomalthu- 

IJ sianismo pôs em circulação contra a lição universal da histó
ria. Os povos crescem, desenvolvem-se, progridem com uma 

f  féçurididade normal, atrpfiam-se, degenéram e desaparecem 
fquando entram a vioiar sistemàticamente as leis naturais dé 
f transmissão da vida.

O que nos diz a história antiga de povos que já descre- 
veram tôda a trajetória de sua existência mostra-nos a obser- 

|  vação contemporânea dos que evolvem sob os nossos olhos, 
jt? O primeiro efeito dêste eufemismo às avessas'é precisamente, 
É com o pretexto de diminuir a quantidade, deteriorar a qua- 
|r  lidade. Na inconsistência de suas abstrações aéreas, os prb- 

pagandistas da nova doutrina outorgam aos tarados e aos 
|  fracos o direito de não terem filhos sem se privarem de ne



nhum dos prazeres de ordem sexual. E aos outros, com uma 
ingenuidade de criança, impõem todo o ônus e todos os deve
res da paternidade. É desconhecer inteiramente o homem 
real'.-::

: Na átmosfera de individualismo e de sensualidade em 
que se mové tôda. à propaganda anticoncepcional, os casais 
fortes e ricos são precâsaniente aquêles que podem beber, mais 
abundantemehte, ha taça dos prazeres: da vida; viagens, ex
cursões, relações mundanas, jogos, divertimentos • de todo o 
gênero lhes encherão a existência frívola, sem deixarem nem 
tempo, nem disposições de alma para A educação dos filhos, 
que é sempre umá tarefa de dedicação e de sacrifício. Resul
tado prático: as famílias mais cultas, mais bem dotadas de 
fortuna recusam-se, numa progressão crescente, aos deveres 
de transmissão da vida, .... -O;

Na Inglaterra: Cf. O Divórcio, pág. .11$ <
Nos Estados Unidos: Cf. O Divórcio, pág. 127.
Holmes, Guch, pág. 65.
•Assim, tôdas as famílias, què possuem um patrimônio — 

intelectual e moral, à transmitir, que, durante séculos, por 
uma tradição de honra, de generosidade foram educando os 
sentimentos e representam a flor da humanidade, a sua parte 
mais escolhida destinada peio exemplo e pela ação a exercer 
uma. influência pedagógica de elevação gradual das massas 
e um nível mais elevado de civilização, vão desaparecendo 
ràpidamente numa esterilidade criminosa. Em seu lugar se 
vão multiplicando as camadas inferiores, onde pululam dege
nerados e deficientes. Não há sintoma tão triste na vida de 
um povo do que êste estiolamento progressivo das famílias 
que possuem um patrimônio humano a transmitir. Quando 
se desenvolvem os músculos e se atrofia o cérebro, a raça 
involve, descendo das esferas superiores do que é especifica
mente humano para as baixas regiões da animalidade. A 
crisé na quantidade vai refletir-se na decadência qualitativa 
dos melhores elementos de uma nacionalidade.
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E assim vamos hão êvolvendo pará uni tipo hièlhor mas , 
í.involvendo para uma faça mais degerierada. Em quase todos 
gos países modernos a propaganda neomalthusiaha é de brigem 

relativamente recente; os seus efeitos — que haturàlméntè 
J;; exigem gerações — ainda se não fa^ém sentir em íbdá a sua 
'i|ó;giudeza . A França é, de tôdas as nações contemporâneas, a 
Vque foi aclimando há mais témpo entre os seus costumes a 
:í  inf ecundidade sistemática. Ouçamos os seus pretendidos 
í eíeitos eugênieos dos lábios de um médico, de grande compe- 

tência e autoridade entre os livres pensadores, por hão parti
lhar a nossa fé: Labat, apud P, Buièeau, LHndiààipliiie des 
moeurs, pág. 550.

Mas, senhores, a questão é ainda mais grave; já não se 
, -trata de qualidade melhor ou pior; fo be or not tó  be, eis a 
í  questão: é uma questão de èxistépciá, uma questão de vida 

ou de morte. Não se violam impünemente as leis dá vida. 
Transgredir as leis da razão, que são as leis rhOrais, é. destruir 
em nós o princípio da nossa dignidade específica, d princípio 
que nos caracteriza, nos conserva e nos eleva. Uma vez intro
duzida, por qualquer pretexto, a legitimidade da profilaxiâ 
anticoncepcional, a natalidade vai diminuindo numa progrès- 

, são incoercível, de decênio para decênio' vai-se generalizando 
o contágio esterilizador; o índice de natalidade diminui proL 
gressivamente até atingir o ponto crítico de equilíbrio entre 

^nascimentos e óbitos e depois começa a agonia demográfica. 
As nações caminham inexoràvelmente para o próprio aniqui- 

: lamento. ;; v- ■ . ’’
Se a França foi aqui uma triste precursora, não está 

hoje isolada. A começar exatamente de 1876, com a onda 
invasora do naturalismo e a atividade de propaganda neo- 
malthusiana, o índice de natalidade entrou a dèclinar em 
quase todos os países da Europa, a princípio lentamente, 
nestes últimos anos, principalmente depois da guerra, com 
ritmo acelerado. Atualmente, com exceção da Polônia, Itália, 
Espanha, Hungria e talvez Holanda, o coeficiente dos nascí-



.mentos, na. Europa Céntral e Ocidental/pscüa ént;re 6 e 19, 
isto é, passamos o ponto crítico e entramos virtualmente na 
fase do despovoamento, £0 á o índice de natalidade mínimo 
para conservar estacionária uma população,

Se êste à ç jic it não é maior e é ainda em parte dissimu
lado nò orçamento demográfico dos povos,; é devido à ação 
de dois fatores:: Um demográfico, outro espiritual O primeiro 
é à; diminuição da mortalidade obtida pelos progressos admi
ráveis da higiene: diminuição da mortalidade de adultos, 
prolongando-lhes a  vida < média;; diminuição sobretudo da 
mortalidade infantil, salvando um maior numero de vidas. 
Mas os progressos dà higiene têm um limite e não me parece 
que se ache em perspectiva de próxima realização o prolon
gamento indefinido da vida humâna na terra . 1 Esta situação 
demográfica atuai já nos autoriza cpnjeturas graVes para 
um:futuro não muito remoto. Atualmente o número de indi-' 
víduos em idade de atividade e fecundidade máxima é consi
derável; correspondente às natalidades muito mais elevadas 
de 20 ou 40 anos atrás; volvidos 20 pu 30 anos, quándo a. gera
ção-viril de hoje passar pára á reserva dai velhice de amánhã 
e nãp fôr substituída por igual número de vidas, novas, a mor
talidade, mais avultada na segunda metade da vida, ceifará 
grande número de existências humanas que já não serão 
substituídas pelo número relativámente exíguo de homens 
válidos e pela diminuição incpercivelmente progressiva no 
índice da natalidade, Começará ehtão a grande agonia de
mográfica, agravada por uma crise econômica de consequên
cias imprevisíveis. Os batalhões de velhos —- consumidores 
improdutivos —  ficárão sempre em desproporção, cada vez 
mais pronunciada, com as fileiras rarefeitas dos jovens, pro
dutores ativos. É á ameaça mais” séria à conservação de tôdas 
as conquistas — materiais e intelectuais — da nòssa civiliza
ção ocidental.

“Estamos a pique de perder os elementos da nossa popu
lação que, nos diferentes domínios, financeiro, social, intè-
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lêdtüâl, chegaram aò êxito. De modo géíál, estás ciaSsíès já 
|sk  iiSo reproduzem. Esta situação é desfaVoravel em ceítos 
'fjjiãíses tanto* da Europa como da América. É uma séria amea-
ÈÇá para a nossa civilização inteira e tanto maior quanto se 

||fgeíièraliza semi atrair a atenção. Os elementos ^  
p |»9pulãção manifestam. atualmente a maior fecundidade.^ 
fè p ;  Holmes, The trenâ of the roce, Lpndtín, Í921y pag. 139, 
|'püèH, pág. 65.) ? ' ■ ■

O outro fator que retarda a queda da população e defen
ido  ainda entre nós os interesses da vidà é a, Influência pró-' 

do catolicismo. Pela sua posição nítida, e: dêsassombra- 
f^da ante a propaganda anticoncepcional, a ígrejá conserva 
feáinda na opinião pública, certo respeito1 às exigências da mo- 

que embaraçam e limitam os esforços das ligas neomah 
K púsia iils i pela sua ação profúnda; exercida diretamente áas 
%|'ConsciênCiãs dos seus filhos, niántém entre êles úmá nátali- 
jgdado rêl^tivamente elevada. À demonstração estatística é 
^ âqüi d® úma evidência irrecusável. ' * '::’y

: Na Europa Central e Ocidental; são as nações católicas ■
Polônia, Itália, Espanha c Portugal as únicas quê con

servam um índice de natalidade que oscila perto dè 30. — Na 
França, em mais de* 60 departamentos (64 em 1911) o orça- 
mento demográfico balaneeia-Sc com urh déficit, FabricaM-se 
mais àtaúdès que berços. Para 100 nascimentos, registram-se 
110, 120, 130 e até 160 óbitos. São as règiõés mais désoladás 
peló láieismo naturalista. Os outros departamentos que im
pedem a França de morrer acham-se principáhnènte na região 
do Norte, da Bretanha e da Veridéia. Agrade ou não, as zonas 
em que sè conservou mais viva a ação do catolicismo . Na 
Bélgica, entre ós valõès, mais sübmetidos à  influência 
désCristianizadorá, e os flamengos, Católicos mais ativos 
mesma diferença quanto à natalidade. Em todos os outros 
países ■— como à Alemanha, a Suíça, a Áustria, a Hungria — 
onde as estatísticas nos permitem o confronto de grupos ho
mogêneos, da mesma raça e submetidos às mesmas condições



de vida jurídica, econômica e social, mas diversos de religião, 
t»-: o número médio de filhos por família é invariàvelmente 
mais elevado entre os católicos do que entre os pertencentes 
a qualquer outra confissão religiosa — tanto antes da guerra 
como depois da guerra. Lembremos aqui apenas os números 
relativos à.Hplãnda . Os putros já se acham publicados.

; Ainda uma vèz a Igreja, cuja finalidade primária é asse
gurar o bem espiritual e eterno das almas, aparece-nos como 
a mais segura: defensora destas realidades invisíveis sôbre as 
quais repousa a vida, a prosperidade e o futuro dos povos.

Não sei se é mister inferir conclusões quando õs fatos 
são de pma evidência tão irrecusável. A nossa situação pre
sente é de uma gravidade excepcional. Sob pretexto de me
lhorar a raça; esqueceu-se a moral e pregou-se o neonralthü- 
sianismo: q resultado aí está ante os nossos oihos. A civili
zação ocidental ameaçada de uma catástrofe sem par na 
historia. Cumpre curvar-nos dóceis à autoridade dos fatos.
0  índice de natalidade’ da quase totalidade das nações mo
dernas, já nao é Suficiente para manter a sua população esta
cionária . Qu mudamos, portanto, de rumo — e queimam-se 
os ídolos que se adoravam ontem, oú caminhamos inexoràvel- 
mente para o suicídio. Não seria uma lição inédita na his
tória da humanidade. A oligatropia — a deficiência de 
homens —* foi a causa principal tiá decadência da civilização 
helênica e da civilização romana. P olíbio, numa página, 
célebre que já conheceis, dá-nos da Grécia agonizante de seus 
tempos um quadro que, em muitos dos seus traços, parece 
retrato dos nossos. E veriamos destarte desaparecer, com 
todos os seus esplendores, com tôda a sua grandeza, com 
tôdas as suas promessas, a mais alta civilização da humani
dade. A raça branca — que 20 séculos de moral cristã haviam 
aperfeiçoado, elevando-a incontestàveliqente à dignidade de 
primeira entre as raças humanas — a mais forte, a mais 
fina, a mais culta, a mais empreendedora, a marchar na van
guarda da civilização, destinada talvez nos planos de Deus a
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p a sm a r  o resto do mundo à sua imâgom/ transínitradò-ltie 
ífa opulência do seu patrimônio multissecuiar — virià, seguin- 
|d o  sugestões desastradas de um eugenismo imoral, a desapa- 
p recer no suicídio de uma esterilidade vergonhosa .

É, senhores, que não pode haver eugênia eficaz em antí
te se  com a moral. O homem é úm ser inteligente e livre; sua 

Imperfeição específica é a perfeição moral; melhorá-lo não é 
p  aplicar-lhe os processos da zòotécnica, é elevar-lhe á atividadé 

livre à altura das exigências racionais da consciência. Eis 9 
pj'|ègrêdo da verdadeira eugenia — éngenia de vida; a outra, a 
||§qüe anda pregando esterilizações, abortos, inf ahtieídios, limi- 
lltações artificiais da prole, é uma eugenia de morte, inspirada 
|phum  matefialismo sem consciência e levando a uma decadên- 
t  cia moral dos indivíduos e a uma extinção física da espécie 

Melhorar o homem é prepará-lo para um domínio cada vèz 
p in a is eficaz das suas paixões, para uma disciplina cada vez 
Jpimais for^e dos seus instintos, para uma educação cada ve£ 

mais racional da sua liberdade.. No domínio que interessa a 
fy transmissão da vida — com o ponto mais central, mais íiiti- 

mò, mais delicado na obra de Deus esta ascensão mõral 
imporá ao jovem a castidade pré-nupcial, aos casados a fideli-

* dade aos seus compromissos indissolúveis, às almas a quem 
U Deus inspirar um ideal mais alto, a virgindade, o celibato de

dedicação e de sacrifício. Tereis assim eliminado a totalidade 
; das causas que contaminam o ̂ angue viril de impurezas dege- 
\ nerativas; levareis para o casamento üma juventude válida è
• robusta è pura;, o lar desta atmosfera de'alto idealismo e de 

austeridade forte, enobrecendo o amor conjugal com os seus 
valores propriamente humanos e espirituais, isto é, transfor
mando a famüia neste ambiente em que a vontade dos pais 
não abdicou ante as paixões; aí, fortes e viris, se preparam 
as gerações do futuro. Se amanhã o progresso dá ciência 
conseguir iluminar as penumbras ainda misteriosas que en
volvem ps problemas da hereditariedade, as novas leis que se 
descobrirem — certas e incontestáveis — encontrarão as von-
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tades; disciplinadas para as transformarem lealmente em nor
mas de atividade humana .

.• Eis a eugenia,.verdadeira, eficaz e humana. E se quiser
des a razão piais profunda* éi-la em duas palavras finais/ A 
ordem moral resultante das relações essenciais descobertas 
pela razão reta -^ é  a expressão da vontade criadora de Deus. 
Quando procedemos reta e honestarnente, identificamos a 
iiossa atividade com o plano divino, aprpximamo-nos da fonte 
de todo õ ser, realizamos a plenitude de nós mesmos, o que 
podèinos e devemos ser. Quando pecamos — descaímos da 
nossa dignidade racional, diminuímos o nosso ser, çaminha- 

• mos paira o aniquilamento. A ordem moral é no homem: à 
ascensão para ó ser, para a felicidade, para Deus; o pecado 
é a decadência para a anarquia, para o vazio, para a infelici
dade na solidão inenarrável que abre a ausência do Infinito, 

Entre estes dois têrmps fatais,; responsáveis pela liber
dade de sua escolha, indivíduos e povos jogam a tragédia dos 
seus destinos.
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|& ESTERILIDADE VOLUNTÁRIA È A MORAL CATÓLICA
m
m
IK* A grande batalha erii que se hão dé jogar ós destinds da

íçssa civilização vai ferir-sè íío campo da familiar Pátria dá
*:Mda e do futuro, escola da solidariedade, do dever, do sacrifício
Sida virtude, santuário do amor» refúgio às grandes dor és e; às 
^üpiremás desventuras, nao há nà ordem natural iiistituiçãO 

S u e  à família se possa comparar em grandeza^ importância 
íè»eficácia. Enquanto a decadência moral só atinge os indi
víduos, por mais que se multiphquem e agravem âiS devasta
ções de Suas eònSéqüêhçias dolorpsas, sobrevive 'sçihprèv na 
||4itegridade das instituições domésticas, ò fundamento segu
ido de reabilitações salutares, Uma geração pòdé còrrigit bs 
|erros e deSyarioS da que; lhe deú á existência; no sangue tiovó 
| 5|üe  fervé generoso há juventude há por vêáes reações nobrêã 
íe profundas que eliminam as toxinas ameaçadoras 'do orga- 
§ hismo social. Quando, porém, a crise já não é provocada pela 
Ifsoma de capitulações Singulares mas por úm vício orgânico 
|:que se instala na própria instituição conjugal, a gravidade 
| |  do perigo assume proporções assustadoras e pode desfechar- 
|f  nas ruínas de uma catástrofe sem remédio. Perverter, nos 
|  seus elementoS essenciais,. a constituição dá família é levar o 
H mal às fontes da vida, é atentar, contra à sabedoria, divina das 
H leis naturais que presidem a sua conservação e desenvolvi-

■■;4

mento. Os povos que resvalam tão baixo acabam expiando 
com a própria existência o crime de lesa-humanidade. Feri
das de morte, por esta sanção imanente, terrivelmente vinga
dora dos direitos intangíveis da vida, é que desapareceram 
numa deliqüescência merecida as grandes civilizações clássi
cas do Oriente, Grécia e Roma.
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Nãp importa esquecer estas lições memoráveis da histó
ria Hoje que vemos impender sobre tôda a nossa cultura oci
dental a iminência prenunciádòra de cataclisma semelhante. 
6  materialismo especulativo e prático que nos fins do século 
XVIII entrou a contaminar a mentalidade e os costumes da 
vida moderna foi-se aos poucos cristalizando num código de 
ética conjugal que, a não ser pronta e eficazmente contra- 
minado nqs seus efeitos funestos* impelirá inevitàyelmente a 
a nossa família ao abismo de degradação e ignoipínia do pa
ganismo decadente, Multiformes as suas manifestações que 
vão da esterilidade voluntária ao divórcio e à união livre; 
único o seu princípio inspirador: o individualismo materia
lista, impaciente de tôdas as disciplinas sociais, rebelde a 
todos os ditames austeros do dever .
, , Da restrição artificial da natalidade U- um dos pontos 
dêsse programa dissolvente da sociedade domestica — é que 
me incumbe dizer-vos duas palavras inevitàvelmente graves 
e desassombrádamente sinceras, como o exige a grandeza e a 
elevação do assunto. Dós multípjices aspectos sob os quais 
pode ser a questão encarada, éconômiço, médico, eugênicq, 
social, — sôbre um apenas venho pedir a paciência e a sim
patia de vossa atenção: estudaremos o problema da limitação 
artificial da prole nas suas relações com a moral . É de todos 
o mais importante; è na suá solução deverão necessàriamen- 
te inspirar-se sociólogos, economistas e médicos que a difi
culdades momentâneas, conseqiiências talvez de erros passa
dos, e a bens efêmeros de ordem inferior e individual não 
queiram. sacrificar as exigências imprescritíveis da morâl qúe 
condicionam todo o progresso verdadeiramente humano e as 
leis supremas da consciência, que são, por antonomàsia, as 
leis do homem.

Q ensinamento da Igreja Católica apresenta-se, neste 
ponto, com uma clareza meridiana: é condenável todo ato
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|||itiv o , cujo efeito direto é frustrar a concepção; com pala- 
de Santo Agostinho poderiamos enunciar a mesma dõu- 

|tíina: illicite et turpiter étiam curri legitima uxore, concubitur 
$bi prolis conceptio vitaiur”. (De conjug., adult. 1. II, c. 12. 
ML. 40, 479). Interrogadaà as congregações romanas, órgãos

nários por que se exerce o magistério católico, rèspon- 
K |m  com uma uniformidade que não conhece tergiversações 
R em  intermitências. Sob a ameaça de urna invasão crescente 
Igpi; terrível flagelo social, múitiplicam-se as consultas; variam 

circunstâncias doS; casos '^diyidüáis^j^yeiitamfás paixões 
*||; sutileza de ;novos subterfúgios, ás respostas da igreja sol- 
^nm -se tôdas na coerência infrángível que foi sempre o apa
nágio da verdade. ■
fj&‘, E esta doutrina católica não é de ontem; não é,. como 
|por aí às vêzes levíanamente se afirma, uma atitude tomada 
ijquase de: improviso pela Igreja, surpreendida ante a cample- 

Êxidade.de pm problema novo. Não; remontai tôda a corrente 
|É a  tradiçãú doutrinai da Igreja: o seu magistériòy neste ppitto 
l^elicadò; pòde represéntàrrse por uma reta inflexível que. as- 
Écende ao mais antigo dos nossos livros inspirados . No Gênese, 
|yo hagiógrafo refere-nos a fraude conjugal de Onan, sèvera-

Í ymente punido por Deus qúod rem detestabilem faceret (Gén. 
;;38, 10). v • -: y  :£ \ r VY/

A ação detestável a que Onári legou o seu nome éncon- 
í£,trou sempre na tradição cristã, guarda infalível da revelação 
£ divina, a condenação máis explícita e severa. Aqui. se Yhar̂  
|  monizam concordes, èm profligar o vício conjugal 'coim as 

expressões mais veementes, a voz austera de T ertuliano e 
Y SÃo Jerônimo e a caridade benevolente de Santo Agostinho .
; S ão ToiviÁs de Aqxjino, o raciòçinador. impecável, e S anto Afon- 
t  so de Ligóhio, o mais indulgente dos moralistas, usam, a cihco 

séculos de distância, o mesmo rigor na intransigência com 
;; o mal. Se B ossuet encontra a veemência dos antigos acentos 
‘ proféticos para cominar a maldição de Deus e dos homens 

çontra as uniões “dont on ne veut pas de fruits et dont les
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v; vo0ax sont d’êtré stériles”, SÃO FeanciSgo de SAèès, o mais 1 
suave é benigno dos éscritorès ascéticos, não hesita em insur- I  
gir-se com desacostumada energia contra o pecado, que êle f 
chama “infame e execrável” . |

Esta unanimidade severa, que não conhece transações, |  
já nos mostra que não nos achamos em face dé umá simples J 

« medida disciplinar ou lei positiva mas na presença de exi- |  
gências imprescritíveis do difeito natural, expressão intangí- |  
vel da vontade divina, superior, por sua essência, à jurisdição |

' de legisladores humanos, eclesiásticos ou civis. Instituída por |  
Cristo, para o goyêríio espiritual das almas a Igreja pode | 
prescrever aos fiéis normas de açãò convenientes à conserva- |  
ção e desenvolvimento da sua Vida religiosa . São disposições i  
positivas como as que se referem ao jejum, à guarda, dos dias f  
santificados e outras — que a Igreja pode promulgar, modi- :I  

j ficar ©u ab-i^ogar conforme a oportunidade dos tempos; Na 1  
maior parte, porém, das suas prescrições; a  moral çatólica |  
não faz senão declarar e urgir a observância dos ditames da |  

^ lei natural, imposta a todo homem, católico ou não, como |  
um dever infrangível, expressão da vontade criadora mani- |  
festada pela ordem essencial das coisas. Trata-se aqui de | 
uma exigência imperiosa da xazãó, superior à alçada de qual- j  
quer autoridade hum ana. E é êste direito natural, humano, | 
imutável que condena, como intrinsecamente ilícita, tôda e 1 
qualquer frustração deliberada do ato conjugal. j

Nada mais èvidenteittente demonstrável. O critério fun- ;i 
damentkl para julgarmos da moralidade de uma ação é á Sua 
conformidade com o próprio fim. Frustrar dè sua finálidade 
interna um ato é violar a ordèm essencial das coisas (o ato 
só tem sua razão de ser no seu fim), é procedèr irracional
mente; e proceder contra a razão, é agir contra a nossa nâtu- , 
reza e, portanto, ilicitamente, imoralmente. Ora, a relação 
entre os sexos tem comò finalidade primária e incontestável 
a conservação da espécie; As diferenças sexuais existèm não 
para ò bem dos indivíduos mas para a Vitalidade da raça.
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" ̂ Conclusões científicas ãa biologia tião faziem aqtii seüão 
'^híirhiar esta evidência proclamada pelo senso comum; Sè- 

■ar, portanto, no leito conjugal, o prazer da função que o 
testifica, as emoções sexuais da procriação é uma desordem 
l7rpfUnda, é praticar üm ato impedindo o fim qqe Kie é prô- 
119, é frustrar a natureza numa das suas mais altas ;e impe- 
Jpsas exigências. O encontro dõs;sexps, por Dêus, autor da 
?atureza, imediata e primordialmente orientado pará a espé- 

fica assim intrlnsecamente deformado pelo egoísmo dos 
Jfnjuges que lhê mutilam tôdas às finalidades superiores 
:àra reduzi-lo a umá simples satisfação de apetites indivi

duais . E eis-nos na presença do prazer que prevalece sôbrè o 
.jéver, dos séntidos que tiranizam a razão, da criatura qüe 

| |e  subtfai à vontade soberana do Criador. É a violação da 
Ijrdem moral e a degradação da natureza, o pecado.
È f  O emprêgo de todos os artifícios anticoncepcionais %] 
Ípíòrtanto, -intrlnsecamente ilícito; não é um mal porque 
S : proíbem\ as leis da Igreja; proíbem-no as leis da Igreja, 
forque é um mal. As conseqüências que daí.. derivam já se 
‘deixam fàcilmente entrever. Mal, senhores, é por definição 
iò que nãò se pode fazer; a uma consciência reta nunca é 
^permitido atraiçoar o seu dever. O fim, ainda qúahdo bom, 
fjbào justifica o emprêgo de um meio intrlnsecamente deso** 
nesto. Não podemos furtar para fazer um ato de benefi
cência, não nos é licito caluniar para nos libertarmos de uma
fãcusàção falsa. Assim, nunca, por motivo algum, higiênico, 
•econômico ou social, é lícito a casados o uso dos seus dfíei- 
tos conjugais fora das condições prescritas: pela natureza. 
É a lei, é a consciência, é o dever. E, ainda quando imponhám 
a nobreza de sacrifícios incontestáveis, as prescrições do dever 
são sempre soberanas e imprescritíveis,

Parecer-vos-á, talvez, esta uma severidade excessiva; não 
é. Trata-se de respeitar a ordem de Deus nas disposições fun
damentais que concernem à transmissão da vida, trâta-se de 
proteger a dignidade do casamento; trata-se de salvar ura
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prjilGípio sôbre p qual não se pode transigir sem abalar tôda 
á ética conjugal. Há, senhores, na lógica das idéias como na 
psicologia dos séntimentos qué informam a moralidade das 
relações sexuais, üraâ solidariedade íntima, profunda, indes
trutível. É um edifício coerente onde não é possível arrancar 
uma pedra sem çomprometer-lhè a  solidez dê tôda a estru
turai. Nas estreiiezas do tempo que me são impostas nãp me 
é dado dèsenvólyer esta4 douttinâ em tôda a sua amplitude; 
contentar-me-eí com esboçár-lhe as grandes linhas e confiar- 
lhes ó desenvolvimento à meditação da vossa perspicácia.

Qual é o princípio que domina tôda a moralidade da 
família? por qué é que dois indivíduos de sexo diferente se 
unem de uma maneira estável e definitiva? Por que devem 
manter a fidelidade áo amor jurado? Por que é> condenável 
tôda a relação entre os sexòs fora do matrimônio? Por .que? 
Ê porque a finalidade imanente è naturai destas relações é 
a propagação da espécie, é a propagação da espécie com
preende não sò á pròcriaçâo que dá a existência a uma nova 
vida, mas ainda a educação que lhe dá o seu complemento 
indispensável no desenvolvimento físico, intelectual e moral
a que tem intangível direito a dignidade dá pessoa humana. 
Opde não é possível a educação da prole aí é proibida sua 
geraçao • E cómo só a  sociedade conjugal na sua estabili
dade definitiva assegura a colaboração dos pais exigida pela 
obra educadora, só na família as relações entre o homem e a 
mulher respondem às exigências da razão e áós imperativos 
da Consciência. Sôbre esta idéia-fundamento repousa tôda a 
moralidade sexual.

Estabelecei agora que é lícito aos homens casados disso
ciarem d prazer da função, eliminando com um ato delibera
do as finalidades procriadóras para só conservar a satisfação 
dos prazeres individuais e tereis inoculado na vida das socie
dades a virulência de um princípio .cuja eficácia corrosiva 
não é possível nem medir nem limitar.
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pí Oscila á estabilidadè dos lares. Quando o prazer é a 
Épica razão de ser da associação conjugal, arnanhã, quando 
f|,sáensuaiidade cansada pela monotonia reclamar, como é in- 
||parável dè tôda a sensualidade pura, a variedade da mu- 
ipnça, que princípio moral poderá protègeir rias consciên- 
l |p  o dever da continuação da vida «Joméstica? Consultai as 
'fflàtístícâS dos países divorçistas; são os lares infeçuridõs 
pe, em mais avultada pròpórção, se. desagregami. Família 

Ifofuntàriamente estéril, família inevitàvelmente instável.. 'x
Periga a fidelidade conj ugal. Os esposos habituados ap 

fmprêgo dos meios preventivos eliminam das suas rélaçõéS 
íntimas os efeitos de suas conseqüênçias naturais; e as almas 
||u e  se acostumam, tiranizadas pelo prazer, a declinar a res
ponsabilidade de seus atos para não se privarem de mna sa
tisfação egoísta vão-se inserisivehnente dispondo pára tôdás 
|g,s infrações à lealdade conjugal.

SaricipW-se por fim tôda a indisciplina sexual. Urna vez 
o cíitério racional que julga a moralidade de. um ato 

';peja adaptação aos seus fins essenciais, a buscá do prazer $õ 
^pelo prazer justifica.tôdas as irregularidades, tôdas as depra- 
Ifkações da sensualidade estimuladas e protegidas por uma 
^mpunidade confortável. v'-

Diante destas consequências, bem sei que recua, num* 
Ipnovimento espontâneo, a honestidade instintiva de muitos 
|;;.dos propagandistas inconsiderados da restrição voluntária da 
p  natalidade; A nobreza desta aversão honra-lhes a  consciêm 
§?Oia, mas não lhes abona a doutrina. A educação severa que 
k receberam, o ambiente impregnado da moral cristã que, ain- 

da, sem o querer, respiram contínuamente, explicam a ele- 
|i Vação dos seus sentimentos . Mas nem por isso essas lasti- 
|  máveis conseqüências deixam de ser as filhas legítimas dos 

princípios que preconizam. A lógica das idéias é incoercívèl 
I? no desenvolvimento interno de suas relações necessárias; e os 

fatos, cedo ou tarde, enCarregam-se de mostrar-nos que não

|M;'
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se / limita ar^itràriamente a zona de, ação de urna doutrina 
eòrrosiva. ^

/ 1 Abalada assim até^áos mais profundos alicerces a mora
lidade sexual, a família, que só ela defende, entra em crise, 
inadaptada ao exercício de sua missão social e humana.

! Ò fim primordial da sociedade doméstica é á conservação 
dò homeni. A propaganda tteomálthusiana vai'criando uma 
méntaUdadé hostil áò berço; é â declaração de guèrra às vidas 
que nascem. Multiplica-se e generaliza-se p  emprêgo .dos 
ipeios profiláticos. Quando êstes por desventura malogram, 
à técnica preventiva sucede naturalmente a curativa: as ma
nobras abortivas desenvolvem-se paraíelamente às restritivas. 
Nos Estados Unidos, o país, por excelência, do birtfcçàritrol, 
calcula-se atualmente em pm milhão d número de pequeni
nas vidas èm botão sacrificadas cada, ano pelo “horror à 
criança’’ e em 50/000 o número de mães desnaturadas, que, 
em conseqüência dos abortos criminosos, pagam com a vida 
a pena de seu egoísmo materno, y"/

; felicidade recíproca dos casados, outro fim da vida 
conjugal, acha-se intimamènte ligada aos destinos da prole. 
Ê onde se sacrificam os filhos, os esposos não podem ser lon
gamente felizes. A felicidade do lar é feita de dedicação de
sinteressada, de sacrifícios mútuos, de segurança do futuro, 
*dè confiança absoluta na fidelidade recíproca, de esforços 
Continuados para a própria elevação moral, que, eliminando 
os defeitos, torna mais agradável a convivência dos cônjuges.

Ò birth-cqntfol, inspirado todó no desejo do prazer que 
eiiminã oâ devefes> no horror ao esforço, na abdicação vergo- 

. nhosa do domínio da vontade sôbre os impulsos inferiores, 
tende insensivelmente a criar uma atmosfera doméstica im
pregnada de egoísmo, inimigo jurado da felicidade dos Cora
ções. Mais. .Não se violentam impunemente as leis naturais. 
E é lei providencial da natureza que os esposos, na exube
rância dos seus belos anos, ricos de seiva, de energia, de 

' capacidade de trabalho, de resistência à fádiga, se dediquem
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l^déem o que têm de melhorí do seu sangue; do seu coração, 
gfda süa vida, aos qüe um dia hão de sér os portadores do seu 
l^óme e herdeiros de suas virtudes. Os que tentam subtrair-se 
IMj.sabedoria desta disposição divina,: para transformar a ipais 
ffiielá quadra da sua éxistência na exploração infecunda de 
jgfqis egoísmos associados, sofrerão, mais tarde, as dolorosas 
içpnseqüênçias de um êrro irreparável . A vida não é tôda 
prim avera; as flores são efêmeras, desabrocham pela manha 
|j)ara  fenecer à tarde. Passa, assim, rápida, a idade dos pra- 
ivgeres e dos divertimentos mundanos; é para a juventude que 
|Ós salões têm sorrisos e encantos; quando se começa a descer; 
| â  segunda vertente da vida, é no remanso de um lar bem 
4constituído que se concentra a felicidade. Imaginai.agôra o 
|yazio terrível de uma casa onde se estancaram criminosa- 

Épiente as fontes da vida. Aí não há um sorriso de Criança, 
ílfehão vibrá um entusiasmo de juventude; são as sombras de 
|'u m  crepúsculo que se vai enegrecendo sem as alegrias da 
|>aurOra que surge. Os dias longos, dos cônjuges solitários, 
Iffhvade-os éntão esta pesada e incurável melancolia de quem 
||s ó  vive de desilusões passadas sem esperança no futuro. O 
jj| egoísmo que recusou dar e dedicar-se nos dias* de sua vita- 
Huidade exuberante não encontrará quem lhe dê quando pre- 
fe-çisar receber; consome-se, desespera e acaba assim nas tris- 
|ftezas do desamparo e da solidão inconsolável.

Parecería, talvez, á uma visão superficial das coisas, de- 
«tmasiadò rigorosa a severidade da Igreja. Não; é a intransi- 
fj gência salutar na defesa dós princípios intangíveis que salva 

os intèrêsses superiores da sociedade a nobreza da digni
dade humana.

A propaganda da restrição artificial da natalidade, cons
ciente ou inconscientemente, inspira-se numa concepção mate
rialista da vida, numa filosofia degradante que não reconhece 
à atividade humana outro estímulo afora do prazer, outra 
lei acima do egoísmo. É o homem escravizado aos seus ins
tintos inferiores, que* renuncia a dirigi-los com a vontade



iluminada pela razão. Uma das funções capitais da existên- 
• cia — â transmissão da vida — ela a subtrai assim ao govêrno 

da ordem moral, para pedir à mecânica õu à química os meios 
de assegurar um prazer sem função, de separar uma satisfa
ção dos sentidos de suas responsabilidades naturais. A gene
ralização das.* práticas anticoncepcionais não assinala um 
progresso mas nm  regresso lamentável ria vida dos indivíduos 
e das nações. Não é uma conquista dò espírito sôbre a ma
téria, uma subordinação das paixões aos ditames racionais. 
O primado, na economia da vida humana passa do dever para 
o prazer, da Consciência para o instinto. É o triunfo do egoís
mo materialista que não pensa senão em remover os obstá- 
culoá que incomodam e rénunciar á esforços que salvam. 
Nascida do egoísmo, a prudência das manobras restritivas irá 
intensificar a tendência que as inspirou. E o homem, que 

: nada realiza de grande sem renunciar d si mesmo, o homem 
para quem o esforço é condição dó aperfeiçoamento e a capa
cidade de sacrifício inspirado pelos princípios superiores é a 
medida de sua grandeza, decai dá suà dignidade para descer 
ao nívèl, não digo de um animal pérfeito, mas de um ser 
degenerado ç(ue esqueceu a lei de sua natureza.

Ainda uma vez, na história, a Igreja desce a campo para 
defender ò valor da personalidade humana, para proteger a 
sua liberdade moral ameaçada pela tirania das paixões, para 
salvar os indivíduos da degenerescência e as sociedades do 
suicídio. O que ela prega é a vitória do espírito sôbre a ma
téria, a supremacia dos valores humanos sôbre as sugestões 
de instintos pervertidos. O que ela nos ensina é que o epi- 
curismo com sua tendência a assegurar o máximo de prazeres 
com, o mínimo de sacrifícios não é á filosofia da verdadeira 
felicidade. A vida não é uma série de divertimentos sem res
ponsabilidades . A vida è uma missão que nos importa cum
prir. Cada um dos estados em que nos achamos tem o seu 
programa de deveres que regem as suas relações na família 
e na sociedade. Cumprir êstes deveres com lealdade irrè-
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«gprèehsível, cumpri-los niesmo à custa de sacrifícios penosos, 
|§|ie. -abnegaç&ç-Jià!$i<^v4er generosamente fiel às intimações. 

J|esclarecidas da consciência, é realizar a lei suprema do ho- 
Çm em , é caminhar seguro para a grandeza, para a paz, para 

a felicidade — porque é atuar, em tôda a sua beleza, a har- 
|?;mónia do plano criador. :
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Bem poucos na vida humana são os a,tòs tão sérios e de 
tantas e tão graves consèqüências como a constituição de 
uma nova família.

Nêle antes de tudo estão; empenhadas duas existências. 
São duas juventudes, uma graciosa como a flor, outra robus
ta como o roble, que se aproximam e, serenamente confiadas 
na fidelidade de seu amor, com a solenidade de um ato irre
vogável, fixam os. seus destinos e de mãos dadas partem em 
demanda da felicidade. Dúás vidas primaveris que para sem
pre se fundem numa só, na mais estreita e indissolúvel comu
nhão de pensamentos e afetos, de alegrias e ; de sofrimentos, 
de generòsidades e de sacrifícios. Ato solene!

Após os indivíduos, acham-se interessadas as famílias. 
Cada família é uma árvore que mergulha bem longe no pas- 
sádo as suas raízes e na seiva que lhe circula pelos ramos 
numerosos traz um patrimônio de tradições, de exemplos e de 
glórias que ela conserva com carinho e zela com os justos 
cuidados de uma solicitude sempre alerta. Um dia duas ver- 
gônteas, exuberantes de viço e de frescor, agitadas por uma 
brisá providencial, aproximam-se, entrelaçam-se em estreito 
amplexo e desprendem-se para lançarem também elas suas 
raízes no solo. E as duas árvores mães contemplam com olhar 
complacente a nova plantazinha depositária de suas promes
sas e herdeira de suas esperanças.

Alarguemos ainda o círculo dos nossos olhares e ante um 
novo lar que se funda veremos interessada também a socie
dade inteira. A grandeza de um povo mede-se pelo nível mo-

AtOCUÇÕES MATRIMONIAIS
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£ no santuário doméstico que se conser
vam e se transmitem as tradições nacionais. Nâ escola de 
ampr, de desinterêsse, de sacrifício, que é um lar bem cons- 

I tituído, temperam-se os grandes caracteres daqueles que um 
p  dia a pátria há de venerar como herói.

Num ato tão solene onde se acham em jõgo interêsses tão 
È elevados, onde se empenham os indivíduos e as sociedades» o 
l^presente e o futuro dás almas, poderia porventura faltar a 
 ̂ presença da Igreja? Ela, a mãe, sempre solícita e carinhosa, 

que nos acompanha, e dirigè os passos do berço ao túmulo?
:Quando soltamos ò i primeiro vagido, nos aparéceu logo para 
: dar-nds, com o lavacro da regeneração, esta vida nova da 
graça que nos faz co-herdeiros de Cristo nos esplendores da 
glória divina. No dia derradeiro da nossa existência ela nos 
aparecerá ainda com o fulgor de suas esperanças imortais, 
para transformar as tristezas de Um crepúsculo em alegrias 
dearrebol.

Hojé  ̂ quando dois de seus filhos, com a doação e acéita- 
çãó recíproca de seu amor, inauguram a fase definitiva de 
sua existência» ela lhes aparece também e sempre como mãe, 
trazendo com as bênçãos divinas do Cristo, de que só ela é 

. depositária, o mais seguro penhor de vossa felicidade.
> Sim, penhor dé felicidade é êste rito sagradò que acaba 

de santificar com a eficácia de um sacramento a solenidade 
do contrato matrimonial. Grande ventura iniciar-se uma vidà 
de família com a bênção de Deus. Queiramos ou não, é Êle' 
o Infinito Senhor que, com a infrustrabilidade de sua onipo
tência, dirige tão solicitamente a vida dos indivíduos como 
traça a trajetória da evolução dos povos na história. O ho-

|  mem agita-se e Deus o conduz. Os acontecimentos parecem 
i, entrecruzar-se em rêdés de uma complexidade fortuita e inex- 
p plicável, mas Deus os dirige suavemente para a realização dos 
fí desígnios de sua aihorável e paterna Providência. Grande 
|  penhor de felicidade, a bênção de Deus.
|  Maioç, porém, e mais seguro penhor ainda quando, como

hoje, caem estas bênçãos de Deus sôbre almas tão bem prepa-
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radas . Há, em rèdor, tantas e tantas consciências que só vêm 
a conhecer a Deus ao anoitecer da vida. Ante a revelação de 
sü á  infinita amábilidade, exclamam então como Agostinho: 
ó Beleza sempre antiga e sempre nova, tarde vos conheci, 
tarde vos amei! Vós tivestes a ventura de a conhecer, esta 
Beleza sempre antiga e sempre nova, desde o alvorecer da 
vossa existência, e êste conhecimento, luz dà fé, foi para vós 
uma luz pálida e friá, mas chama viva e ardente, princípio 
de atividade,: alma da vossa vida .

Alegrai-vos, jovens esposos, e agradecei a Deus; neste 
tesoiro de uma fé comum levais um penhor de felicidade, 
cujò valor ■ inestimável á experiência de cada dia vos fará 
mais e mais apreciar. Nêle e só nêle podereis haurir inesgo- 
tàvelmente as energias necessárias para o cumprimento dos 
vossos grandes deveres.

O primeiro dêstes deveres é o amor, que funda os lares 
abençoados, mas o amor verdadeiro e duradoiro que, bem o 
sabeis, não é o estuar tumultuoso e passageiro de paixões em 
efervescência, é a união profunda e inquebrantável de duas 
almas, união que é estima nas inteligências, ternura nos cora
ções, dedicação acrisolada na atividade exterior i Prelúdio e 
garantia eficaz desta fusão das almas é a harmonia das con
vicções religiosas. A religião, não o esqueçamos, é o que há 
de mais sério e de mais profundo na vida. Dois .esposos que 
não afinam pela mesma fé, necessàriamente habitam em 
regiões diferentes separadas por um abismo,imenso. Ahl não 
terão, como vós, cor unum et animam unam, um só coração 
e uma. só alma pela comunhão dos pensamentos, pela reci
procidade ilimitada da confiança, pela fusão íntima das von
tades. Mesmos ideais na fé, mesmos horizontes eternos nas 
esperanças, mesmos ardores na caridade, mesmos frêmitos de 
aspirações infinitas, o vosso amor, inspirado, protegido, vivi- 
fiçado pela religião, será imortal. O tempo, quê destrói tôdas 
as coisas humanas, “só respeita o que é divino é a graça divi- 
niza o amor.”
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k'v A família ihicia-se na união de duas vidas que se comple- 
llitam, enriquecendo-se reclprocamente, e aspiram, na sua ple- 
^nitude, a perpetuar-se na imortalidade das gerações. Pouco 
|?a pouco o encanto das cabecinhas louras começará a alegrar 
|Aò lar com o seu sorriso sereno de uma inocência despreocupa
r i a .  E aqui,4 depois do primeiro dever do amor qiie vos uniu, 
|?começa o segundo déver — um dos mais austeros da vida 
Hldòméstica, — o de educar. Depois da vida do corpo, devem 
S os pais aos seus filhos a vida da alma. Ora, esta iniciação à 
If-vida superior da inteligência e do coração é uma função emi- 
f^nenternente solidária que nãò se realiza em sua integridade 
|  sem o concurso harmonioso e continuado do pai e da mãe. 

Ali, a fôrça, a firmeza, a autoridade, aqui, ò carinho, a deli- 
cadeza, a ternura, fundem-sè, integram-se na síntese de üm 
.princípio completo de educação. E a ação continuadamente 

§■ harmoniosa da influência paterna e da influência materna só 
ái a pode aSsegurar em tôda a sua plenitude a unidade da fé 

religiosa. Não exagero. Se as almas, quando se elevam para 
o alto, nãò se encontram convergentes na visão das finali
dades superiores da vida, ou a divergência èstàla iricoercível, 
irremediável, escandalosa, imprimindo nas almas novas êste 

i espetáculo doloroso da discórdia doméstica que as acompa- 
nha!rá sempre pela existência afora como uma memória Som
bria da infâmia, ou um dos esposos, no benefício de uma paz

|  precária, se eclipsará na sombra de uma abstenção dolorosa, 
|  recalcando no fundo da alma o que nela há de mais profundo 

e de mais pessoal, renunciando a influir cam o que nela há 
I de melhor. E nem êste compromisso poderá assegurar o fruto 
K de uma educação perfeita. A criancinha, bem cedo, adivinha 

o contraste e sente que nos pais tem dpis princípios justa- 
; postos não unidos, entre os quais mais tarde deverá optar .
; Oh! como se dilacera o coração de um filho ao sentir-se tam

bém êl^ dividido, ao ouvir as duas vozes mais queridas que 
não lhe repetem os mesmos ensinamentos que dizem sim e 
não na resposta destas grandes questões qüe nenhuma cons
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ciência pode evitar. De uma educação assim —  entre con
trastes e lutas — quase sempre surgem indiferentes ou céti
cos, isto é, vencidos na luta da vida .

Para vós, como será fácil esta missão! Quando se tratar 
de transfundir nas almas que desabrocham o melhor de vós 
mesmos, quando se tratar de resumir ás vossas duas vidàs 
numa só, bastar-yos-á gravar a vossa imagena neste metal 
fino e precioso que' a Providência vos puser entre as mãos. 
Sendo semelhantes os modelos e solidária a sua atividade, a 
impressão sairá iriais viva, mais profunda, mais acabada no 
realce dos, seus relevos; Assim formareis homens para a pá
tria, cristãos para a Igreja, filhos verdadeiros que hão de ser 
â honra, o orgulho, a grande consolação da vossa vida. 
Ainda uma vez a comunhão cristã dos vossos ideais religio
sos, facilitando-vos o cumprimento dos vossos grandes deve
res, há de assegurar-vos outrossim a sincera felicidade dos
vossos coraçoes.

Fiéis em conservar êste precioso tesoiro, divino penhor 
de tantos bens, sê-lo-eis também em perpetuar o passado de 
honra, de glórias e de tradições das vossas famílias. Ao dei
xardes hoje o seu teto abençoado, levais conypsco, nô modêlo 
dos seus exemplos, na memória dos seus ensinamentos, na 
ilibadez de sua grandeza moral, o mais precioso patrimônio 
que podem os pais transmitir aos herdeiros do seu nome. 
Conservai êste patrimônio valioso, conservai-ò puro, íntegro, 
incontaminado para transmiti-lo, por vossa vez, enriquecido 
è aumentado com a elevação de vossos sentimentos pessoais 
àqueles que um dia, se hão de gloriar dé ser vossos filhos.

Êstes os votos de vossos pais, êstes os votos de quantos 
com a sua presença aqui vieram trazer um testemunho do 
seu afeto, êstes os meus votos, votos de sacerdote e de amigo.

Que Deus, fonte de todo o bem, sempre misericordioso 
com todos os que o invocam, transforme, pelos anos afora, 
êstes votos, êstes desejos, estas preces, de quantos vos que
rem bem, na mais ditosa e consoladora das realidades.



m

èfm.-'

EM DEFESA DA- FAMÍLIA CRISTA — 377

II

i-iv

* É aliando a solenidade serena e majestosa de um rito 
^sacramental .às expressões alegres e aos auspícios sinçerps das 

j^éstividades, que a Igreja abençoa o ato irrevogável que, na 
^j|perpetuiüade do amor e do dever, funda uma nova família 
fe r is tã . 7

A gravidade religiosa do sacramento corresponde à im
portância  de um dos momentos mais sários da vida.

É belo mas é também solene vér düás juventudes, em 
ffiítôda a floração dos seus encantos, <Jarcm-se as mãos, - hum 
| |  gesto definitivo, ei seguras do sèu amor, partirem pará n  por- 

li|.yir . em demanda da felicidade. Duas vidas primaveris que 
|||'para  sempre se fundem numa só na mais estreita e indissp- 
s|:  lúvel comunhão de pensamentos e de afetos, de alegrias e 

sòfrimentos, de generosidades e dedicações- 
, E com êste grande ato de juramento recípròeo de eterna 

| ; fidelidade, que tão profundamente empenha duas existências 
U? em flor, inaugura-se magnificamente umá família. E a famí- 
%'lia é esta instituição admiravelmente providenciai esm que se 

conservam e renòvam as fôrçâs vitais da humanidade , Nela 
é que se transmite e renova a chama da vida; nela é que se 
formam para a esperança do futuro as gerações fortes, que 

|  virão amanhã preencher os claros que á morte abre todòs òs 
5 dias nas fileiras dos vivos. Para criar e formar novos homens, 

a Providência não julgou demasiado associar pára sempre 
|  duas vidas, na intimidade de uma comunhão indivisível, de 
$ um laço inquebrável. Sem a atmosfera doméstica de todos 
<■; os dias e dê tôdas as noites, continuamente embalsámada *

* Esquema:
No dia do casamento a Igreja une

•a) à austeridade de um rito sacramental — que corresponde à 
gran&eza do ato que institui uma nova família,

b) a alegria das grandes festividades —  porque sua bênção é 
penhor de felicidade. O amor é o princípio da felicidade conjugal. 
Só o sacrifício o conserva. A graça infunde forças para o çacrifíçio.



pelas virtudes conjugais, as alminhas novas não cresceríam 
para o bem. Nos primeiros anos da vida precisamos todos de 
respirar êste perfume suave dos lares genuinamente cristãos.

Pelas vicissitudes da vida afora, não se nos apagarão 
jamais da memória estas lições indeléveis que a honradez 
ilibada de um pai e a ternura inimitável de uma mãe nos 
imprimiram nó coração para tôda a eternidade. Sob a in
fluência misteriosa dêstes santuários benditos que são os lares 
virtuosos, é que recebem a sua primeira e indelével formação 
os grandes homens aos quais a Pátria pode confiar, descan
sada, à honra de suas bandeiras, e a Religião, a santidade dos 
seus altares.

A constituição de uma nova família, à qual se prendem 
todos os interêsses dos que a instituem e que tantos ,e tão 
profundos influxos exerce na nossa vida moral, civil e reli
giosa, é, bem o vêdes, um dos atos de mais graves responsa
bilidades e bem está que o consagre a solenidade de um sacra
mento .
; Mas às fórmulas augustas do rito religioso, associa a 
Igreja as expressões de sua alegria. É justo. A sua bênção 
eficaz, onde encontra a cooperação fiel da liberdade humana, 
é penhor seguro de felicidade conjugal. O como, eu vo-lo 
direi sinceramente neste grande dia.

É o amor que eonstitui a família, é o amor quem há de 
conservá-la, é o amor quem lhe há de assegurar tôda a sua 
eficácia educativa. “É êste afeto vivo e fiel que protege o lar, 
que tbrna mais suportáveis as provações inevitáveis da exis
tência, que derrama continuamente o seu bálsamo benfazejo 
sôbre as chagas que vai abrindo nos corações o atrito dos 
homens e das coisas” (L. F .). Ora, o amor é de sua natureza 
absoluto. Absoluto, no tempo: as suas promessas, as suas 
aspirações são e não podem deixar de ser senão eternâs. 
Comí os corações nobres, não se estipulam pactos efêmeros. 
Absoluto, no exclusivismo da fidelidade, Com o mesmo amor 
não se qmam três: a intensidade máxima do fluxo e refluxo
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|&fetivo não pode oscilar senão entre duas almas. Absoluto 
|^ia totalidade da doação de que é suscetível uma criatura. 
ÉQuem regateia, quem dá por metade não ama; por definição, 
| o  amor é a doação recíproea, irrevogável, completa de duas 
ffítlmas.

Eis a natureza do amor que importa conservar para asse- 
fgurar4he a sua eficácia admirável. Infelizmente, o rnais no- 

«||jire dos sentimentos está sujeito às vicissitudes da fragilidade 
P%umana. Também êle, que é virtude, tem as suas tentações.' 
p iá  monotonia do cansaço, a instabilidade dos desejos, as desi- 
||gualdades dò temperamento, o cultivo do comodismo, são 

inimigos jurados do amor e todos êles prendem as suas raízes
l-nas profundidades do égoíamo humano.

• . .....
Como salvar, pois, o amor? Defendendoro do egoísmo; e 

psó o podereis com o sacrifício proteger do seu mortal inimigo, 
f  JTãó vos haveis de maravilhar que, entre as flores e os sorri- 
|fSos dêste dja, ressoa a majestade desta palavra austera. Tam- 
l.ibéma ja, nem mesmo quando sob ás arcarias ogivais dos 

i|!seus templòs ecoam festivos as aleluias pasçoais, retira dos
|í. altares os seus Crucifixos. É um dever de sinceridade total. 
|  ,E as almas grandes folgam de ser sempre sinceras ante as 
1^realidades da vida; Ora, a grande.realidade da vida e que, 
S por uma lei misteriosa mas infatigável, o sacrifício inspira 
f e alimenta a tôdas as grandezas humanas. Grandeza inté- 
|'lec tual: o sacrifício aperfeiçoa e aguça as inteligências.” O 

gênio e a dor são irmãos. Quem muito entende, muito sofre, 
quem nada sofreu, pouco entende. Quem não foi visitado 
pelo! sofrimento, não folheie a história da humanidade que 

% para êle é um enigma indecifrável. Há verdades que só se 
l vêem através de olhos marejados de lágrimas. Grandeza mo- 
|  ral., Que é o heroísmo da santidade senão a fidelidade ao 
] deyér, acrisolada na chama viva do sacrifício? Grandeza só- 
! ciai. A bravura do soldado, a grandeza cívica dos cidadãoSi 
; identificam-se com a nobreza das almas que sabem imolar 

generosamente os seus interêsses que passara à grandeza da



pátria que sobrevive; Mais talvez do que a inteligência e a 
vontade, o coração não se furta à grande lei.
. : Amor e 'sacrifício relácionàrm-se com uma reciprocidade 
de. influências contínuas e béhfazejas . O amor suaviza o sa
crifício; o sacrifício alimenta, proteje, defende o amor. O 
coração verte a suavidade dós seus bálsamos sôbre a dureza 
da cruz, a cruz, com os seus rigores salutares, defende a vida 
do coração. ■- v •.

Vêdès, agora, porque à Igreja alia à seriedade dêste 
grande momento á expansão jiibilosa das grandes alegrias . 
A sua bênção è para vós um penhor de felicidade. Com a 
graça do sacramento, ela Vos infunde na alma as enèrgias 
santas do dever, as forças para as pequeninas dedicações de 
cada dia e as generosidades para os grandes heroísmos; ela 

: vos comunica esta seiva sobrenatural que, só,, na sua inten
sidade misteriosa, na sua eficácia inefável, é capaz de ali
mentar õ sacrifício e, alimentando o sacrifício, proteger o 
vosso amor e, com o amor, a vossa felicidade conjugal.

E tanto mais viva é a sua alegria, quanto mais fundadas 
no passado dos neócônjuges sãp as esperanças do seu futu
ro. Éçonsoladoramente o caso de hoje. Em Hoche não falta 
nenhuma das virtudes que fazem bravo um soldado, honrado 
uni homem, modelar um cristão. É uma inteligência sincera, 
que ama as convicções profundas e não sabe resistir à íuz. 
É uma vontade afeita a tôdas as abnegações do dever, é um 
caráter temperado nas energias varonis de todas as qualida
des que exige e inspira a profissão das armas, feita de ordem, 
de disciplina, de regularidade, e, a seu tempo, de heroísmo. 
E nó pèito forte do soldado palpita um coração que conhece 
tôdas as finezas dos sèntimentos mais delicados. Maria é a 
herdeira feliz de um patrimônio precioso de virtudes, que, há 
muitas gerações, lhe vem honrando o nome ilustre. Foi ó 
tesoiro que, logo ao nascer, lhe mimoseóu a generosidade da- 
divosa da Providência. E ela não o deixou dormir estéril. 
Com a mais aprimorada educação cristã cultivou todos ps
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|iõns da natureza, desénvolverido-os no equilíbrio da mais 
perfeita  harmonia .'Na instrução esmerada das inteligências, 
M a elevação dos sentimentos, na prática nunca desmentida 
|<fe tôdas as virtudes cristãs, ela se foij desde pequena, remo- 
pamente preparando, para fazer do lar bendito, que será o 
|seu, o ninho de tôdas as venturas. ,;
Éf§.v;-' Estas são as riquezas inapreciáyêis das vossas Cduas aU 
'f-jaias,.. hoje pela fidelidade de üm juramento unidas pára 
flçmpre na comunhão de um amor indissolúvel, que será, para 
;|yòs e para os que um dia vos deverão a luz da vida, o prin
cípio  inesgotável de verdadeira feliçidádé. Êstes são os votos1 

||líe vossoS pais que hoje se Orgulham de vós> êstes os vòtos 
{pie- quantos, com a sua presença, aqui vieram testemunhar 
pfrseü afeto, êstes os meus votos de sacerdote e de amigo.: A 
ijbênção de Deus, fonte de todo o bem, os há de transformar 
||pêiós anosjáfòra na mais cÒnsÔladora dás realidades . Mesmos 
pj,ãeais na fe; mesmos horizontes eternos na esperança, mes- 
pnios ardoreá na caridade divina; mesmos frêmitos de áspira*- 
PÇÕes infinitas, o vosso amor, inspirado, protegido, vivificâdO, 
l^pèlo amor de Deus, será imortal. O tempo, qúe destrói tôdás 
&as coisas humanas, só respeita o que é divino e a graça divi- 
|[:niza o amor. Nos esplendores indefectíveis da eternidade, 
pyiverão, absorvidos na unidade do amòr infinito, todos os. 
f  amôres que t>eus santificou na tèrra. ' -

III

*Nas grandes expansões das suas alegrias como nas 
|  horas tristes das suas amarguras, a Igreja está sempre áo

| ■* Esquema:
|;y A Igreja, sempre presente aos atos solenes da nossa vida e, por- 
& tanto, ao casamento para dar-nos penhores de felicidade,
| : a) na bênção de Deus,
|  ò) na graça sacramental que defende a felicidade conjugal.

Penhor de felicidade na educação e no patrimônio moral das 
i: J famílias dos nubentes e votos finais.



lado dos seus filhos, com a solicitude de uma Providência 
benfazeja e os desvelos de mãe carinhosa. Abençoando as 
festas do coração, torna-as mais íntimas e profundas; enxu
gando as lágrimas de dor, verte: um bálsamo de consolação 
na acerbidade do seu pungir.

. Através das manifestações do mais justo e intenso rego
zijo, — perfume de flores na pureza de sua alvura imaculada, 
erilêvo dé harmonias maviosas, encanto de'sorrisos que desa
brocham na espontaneidade de sua simpatia, — o ato que 
acabais de praticar é um dos mais sérios e graves da vossa 
vida. Pondes um têrmo às despreocupações inocentes da 
vossa juventude e assumis as responsabilidades consoladoras 
é: austeras, a um tempo, de uma nova família. As vossas 
existências, até agora iivres, fundem-se numa só, na mais 
estreita e indissolúvel comunhão de pensamentos e afetos, de 
alegria e de sofrimentos, de generosidades e sacrifícios. Das 
duas vidas primaveris, uma graçiosa e delicada como Uma flor, 
outra elegante e robusta como um roble nascente, que se 
aproximam e se entrelaçam e, confiadas na fidelidade inque
brável de um amor forte, com a solenidade de um ato irrevo
gável, fixam os seus destinos comuns e partem para a vida 
em demanda, da felicidade.

A Igreja não podia estar ausente dêste ato tão simples e 
tão majestoso e tão rico de repercussões que vos hão de durar 
quanto a vida> Cristo quis elevar esta doação recíproca de 
dois corações para a constituição de uma família à dignidade 
religiosa de um sacramento. Êste gesto desinteressado e no
bre, pelo qual usm homem e uma mulher se unem indissolü- 
velmente para se integrarem nas harmonias complementares 
de suas almas e continuarem a obra divina da criação trans
mitindo a novas gerações a chama da vida, é um ato profun
damente religioso, ao qual se acha para sempre associada a 
promessa das graças do céu, como o penhor mais seguro da 
vossa felicidade.

Sim, penhor de felicidade êste rito sagrado forque santi
fica, consagra e abençoa o vosso amor nascente. Grande ven-
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rtura inaugurar-se uma vida de família com a bênção de Deus. 
§? Queiramos ou não, é Êle o Infinito Senhor que, com a infrus- 
p trabilidade de sua onipotência, dirige tão sõlicitamente a vida 

dp cada indivíduo, como traça na imensidade do firmamento 
4»;a trajetória misteriosa dos astros ou dirige, por entre as vi- 
I  cissitudes da história, a evolução atormentada dos povos . O 
|i-';homem agita-se e Deus o conduz . Os acontecimentos parè- 
||cem  entrecruzar-se em tramas de uma complexidade fortuita 
ft'-è inexplicável, mas Deus os dirige, forte e suávemente, para 
| 'a  realização dos desígnios de sua amorável e paterna Pròvi- 
£ dência. Grande penhor de felicidade a bênção de Deus em 
f': cujas mãos se ácha o segrêdo dos nossos destinos!
|  . Penhor de felicidade ainda, porque esta graça, própria
|; do sacramento que acabais de receber, será a defesa mais 
* eficaz do tosso amor, e, com êle, da vossa felicidade conjugal. 
íc Admirai a'beleza, a sublimidade e a harmonia da coneepção 
í; cristã da família. É o amor que a institui, esta atração mis- 
f  teriosa quel leva duas existências a uma doação reciprocai 
(• completa e irrevogável.
Ç Mas é também o amor que a conserva . A vida comum
f de todos os diasf nãs intimidades contínuas de um mesmo 
; lar, só a torna possível e agradável esta dedicação acrisolâda 

que leva cada ura dos esposos a viver todo pela felicidade do 
; outro. O que toma difícil e penosa a vida de família é a 
? angulosidade dos temperamentos mal desbastados, é a rudeza 

das maneiras sem distinção, é a preocupação das comodida
des próprias com sacrifício do bem-estar alheio, é, numa pa- 

• lavra, o egoísmo em todos os aspectos multiformes de suas 
inumeráveis manifestações. Combatei esta desordem de almás 
estreitas e tereis libertado o amor do mais terrível dos seus 
inimigos. Ora, lutar com energia contra o egoísmo desregra
do é o dever fundamental do cristão; aspirar à perfeição da 
caridade divina, inesgotàvelmente generosa na efusão con
tínua dos seus dons, é o ideal que nos propõe o Evangelho à 
grandeza das nossas esperanças: sêde perfeitos como o vosso
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Pai dos céus, E aí tendes êste admirável círculo vicioso,' esta 
causalidade recíproca tão freqüente no mundo moral: por um 
lado o amor dos esposos a inspirar-lhes e facilitar-lhes todos 
os sacrifícios indispensáveis à correção dos defeitos que lhes 
diminuem com a perfeição cristã a amabilidade conjugal; 
por outro, o pçògresso incessante na virtude a defender-lhes 
e intensificar-lhes, cctm á vitória crescente sôbre o egoísmo, 
o amor, anjo tutelar da sua felicidade doméstica. Também 
aqui se verifica ainda uma vez a lei geral do cristianismo que, 
fielmente observado, nos assegura com o cêntuplo nesta vida 
a felicidade eterna na outra. Infündindo-vos na alma estas 
energias sobrenaturais que vos facilitarão o árduo trabalho 
de vosso aperfeiçoamento moral, o sacramento que agora vos 
acaba de unir traz consigo as promessas mais eficazes de 
felicidade do vosso porvir .

Mas não é hoje que começará a trabalhar a Providênèia 
na construção do vosso futuro feliz. Há quatro ou cinco 
lustros, quando vistes pela primeira vez a luz dêste mundo, 
e começastes a ocupar um lugar nas vossas famílias, lá en
contrastes um nome, que hoje é vosso e que era o de vossos 
pais. Êste nome representa, na brevidade de um símbolo, a 
grandeza de um imenso patrimônio moral acumulado pelas 
gerações que vos precederam e cujo sangue continua a cir
cular nas vossas veiàs. Quanto trabalho, quanta inteligência, 
quanta probidade, quantas beiiemerências não representa 
êle aos olhos de £>eus e aos olhos da sociedade! É um tesoiro 
de princípios, isto é, de regras definidas de julgar as coisas 
pelo seu justo valor a defender-vos contra a confusão pertur
badora e os caprichos oscilantes das opiniões efêmeras e in
consistentes agitadas pela efervescência das propagandas 
mais extravagantes. É principalmente um tesoiro de virtudes, 
virtudes religiosas, virtudes cívicas, virtudes domésticas. Esta 
riqueza de princípios sãos e de virtudes aprimoradas constitui 
a tradição de honra de uma família cristã, o seu patrimônio 
moral, o mais rico e valioso que os pais podem transmitir aos 
herdeiros dó seu nome.



f-:.-- Sêde fiéis a esta tradição; conservai íritepp,: puro e in- 
çontaminado êste patrimônio.sem preço, Não digo bem; con- 
iervá-lo intato é pouco! Cumpre aihdá ácresçédo.
I; - ; Passar pela vida simples beneficiário de bériemerênçias 
(alheias sem aumentar a soma de bens na terra,vfôrá mentir í: 
ià nossa missão de honrem e à nossa vocação de cristãos. A . 
herança que vos transinitiram os que bóje se ufanam também; : 
de ser vossos pais, recebéka conv 0 sòntimento ;da mais viva ; 
gratidão e .. a consciência plena das responsabilidades qpe vps :; ’ ̂ 
|m põe. Vosso dever é aumentárla com a contribuição de vosr , Zgj 
sas virtudes pessoais, enriquecê-la Cóm o exemplo de vossa 
Vida, boa e bela, para que também dé yós se pdfesam pregar ;:C: 
os que um dia tiverem a ventura de sér vossos filhos.
Y\ : - A um jovem casal que assim parte pára ã vida :̂ portador .
■úe tantas, promessas è herdeiro: de tantas e tão fundadas espe
ranças, é'\grato auspiciar: vçhtüras. nõa vo-las ahgurámos  ̂
com tôda a sinceridade da alma. A bênção de Deus vos açom- ;v i 
panhe no caminho lóngo e acidentado dá existência , Olhár 
fixo nos esplendores do ideai cristão, passai semeando ò bem 
e irradiando bondade, na intimidade do vdssp laf como no ■ ■; 
círculo mais amplo das vossas:relações •sociais. E para além 
da felicidade dêste mundo, sempre imperfeita e precária, que 
a bondade suprema vos reserve usm dia; e na paz e união dps 
séculos eternos, a única felicidade que pode responder com
pletamente a tôda a grandeza e: a tôda a duração dos nossos 
desejos. • '■■■■“ -v: l '■ v; 4  •

/"v ' . ; I  ■'i v  '

* Dia de núpcias, dia de alegria! diz a Escritura, In die 
clesponsationis. . .  in die laetitiae. Cantic. III, 11. b  regozijo *

* Esquema:
Dia de alegria, ,

Preparada por Deus»
Na criação do homem e da mulher, 

em vista dá família 
na preparação pessoal dos dois noivos.

., . . .. . . . .  . __ . _ ...  ̂ . . . .
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dos corações dl-ío a espontaneidade dos sorrisos que se éhtre- 
abrem para manifestar as almas; canta-o a suavidade das 
harmonias, simbolizam-no às flores nos perfumes e na beleza 
da sua candura imaculada. AS almas repousam neste dia na 
realização de ideais e de aspirações» que lhes embalaram os 
melhores dias de stia juventude esperançosa.

Por aíém destas manifestações externas de júbilo as cons
ciências cristãs descem mais intimamente na realidade das 
coisas e vão buscar as raízes profundas de uma felicidade 
mais pura e mais duradoira. Nèste dia elas abençoam a Deus 
quê tão de longe e com tão paternal solicitude lhes foi pre
parando a fêlicidade què hoje colhem com um gesto de admi
ração e de reconhecimento.

Depois de fazer o homem à sua imagem e semelhança, 
diz-nos a primeira página dos nossos livros sagrados, depois 
de haver plásmado a argila informe nesta obra-prima de es
belteza e elegância que é um corpo humano e de o haver ani
mado com üm sôpro de vida onde cintila uma luz; reflexo de 
sua inteligência incriada, Deus viu que não era bom ao ho
mem viver só. E fêzJhe uma companheira para as viçissitu- 
des da vida: fecit ei aújutorium simile sibi; companheira igual 
na dignidade da pessoa e na elevação do valor humano, mas 
diferente na harmonia de suas qdalidades e virtudes comple- 

' mentares. A mulher não repetiu o homem como uma dupli
cata monótona sem originalidade, completòu-o com a diversi
dade de suas prerrogativas e a singularidade incomunicável 
de suas graças. Assim tudo o que há de belo, de bom, de 
nobre e de amável na perfeição total da natureza humana, 
foi, com a sabedoria de uma Providência admirável, harmo- 
niosamente repartido entre as duas metades que a integram.

Aqui, a fôrça, a resistência à fadiga, o arrôjo nas íhicia- 
tivas, a perseverança nas realizações, a inteligência qüe abstrai 
e reflete no silêncio das longas meditações a vontade que 
domina as violências emotivas e resiste à surprêsa das pri
meiras impressões. Ali a graça das atitudes, a delicadeza dos 
sentimentos mais finos, a perseverança fiel dos grandes afe-
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tos, a inteligência rápida com a  certeza de suas ,intuições, á 
vontade generosa com o heroísmo dos grandes sacrifícios. E 
as duas almas, feitas assim, uma para complemento dá outra, 
inçlinaiu-se reclptòcamente, integram-se, aperfeiçoam-se na 
unidade de uma família que realiza o ideal da natpreza üüt 
mana na plenitudè de suas virtualidades. Assim é que Deus 
preparava, já na aurora da criação, o encanto, à harmonia, 
a felicidade dos lares. J /..■ V

Mas, o homem não é, como. os outros sêres, regido, num 
determinismo fatal, só pela universalidade das grandes leis 
naturais, As vicissitudes do mundo infra-humano, a aplica
ção sem exceções das leis cósmicas que os orienta e govetna. 
À Providência governa os indivíduos com as leis da espécie, 
a que não se podeih furtar. No homem, inteligente e livre, 
cada alníia tem um destino seu, próprio, pessoal, ê, poriissp, 
há uma Providência particular, que vela pelo bem de câdáum 
de nós còm uma solicitude tôda paterna. Os acontecimentos 
sucedem-ae, ao parecer, núma sequência fortuita, entpgeruT; 
zam-se ná complexidade de tramas inextricáveis, mas Deus: 
as vai dirigindo infalivelmente para a realização dòa seus 
desígnios de bondade. Como um artista genial que vâi dès- 
bastando o mármore duro, tôsco, informe, tendo sempre dian
te dos olhos a obra-prima ideal que lhe esplendeu na inteli
gência criadora. Assim Deus foi trabalhando as vossas almas, 
burilando uma para outra, antes mesmo que vos conhecés
seis e preparando assim' de bem longe vossa felicidade de hoje. 
Repassai com a memória agradecida os tempos da vossa 
infância.

Lembra-te, Joaquim, quando passeavas por êstes grandes 
corredores a candura da tua inocência de 9 anos, o sorriso 
aberto do teu coração reto, quando edificavas "bs teus com
panheiros com a assiduidade de tua aplicação exemplar* a 
çorreção de teu procedimento sempre irrepreensível, a espon
taneidade profunda de tua piedade nunca desmentida pelos 
anos adiante? Deus afeiçoãva e lapidava a tua alma, inspi
rava-lhe o amor da virtude, do trabalho; do caráter, do sacri-
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fício para que hojè pudesses oferecer à predileta de tua elei
ção, na riqueza cristã do teu valor; as arras mais seguras de 
sua felicidade.

í  ■/, /
l::P

' E, sem que o suspeitaras sequer, a Providência ia ao 
mesmo tempo lavrando a jóia de outro coração que um dia 
devia ser teu . Herança de grandes virtudes morais de uma 
família em que a  tradição católica é 0 maior brasão de honra; 
educação aprimorada à sombra do santuário; juventude es
maltada pela pureza de tôdas as dedicações, pela simplicidade 
espontânea de todos os merecimentos, pelo exemplo de tôdas 
as virtudes de uma presidente modelar de filhas de Mâriá, 
eis o tesoiro que Deus preparava para a família que terá o 
teu nome .

i -..

K;

É, pois, justa e profunda a causa das alegrias dêste dia; 
a felicidade de hoje foi Dèús quem vo-la preparou: recebei-a 
de suas mãos com um sorriso filial de gratidão.

. E será Dèus ainda quem há de velar pela suá defesa: o 
novó motivo de júbilo, feito êste não já. de reconhecimento 
pelo passado, mas de esperanças do futuro.

Não h á  penhor mais seguro de perenidade do amor do 
que a imortalidade de Deus. A efervescência das paixões arre
fece çom o fenecer da juventude; o encanto da beleza murcha 
como ás rosas da: primavera; a própria graça e a vida da 
inteligência esgòtam-se na criatura finita sem esperanças de 
renovamento. Ainda aos grandes gênios; em pouco lhes da
mos a volta a todo o seu fascínio intelectual.

•• Só a virtude pode crescer indefinidamente com o lento 
perpassar dos anos; e à medida que as almas sobem nas glo
riosas ascensões dó bem, vão-se queimando as últimas escó
rias do egoísmo inimigo do amor e vai-se refletindo melhor, 
na diafanéidadé cristalina da beleza humana, a infinita beleza 
de Deus. Eis por que os lares que Deus abençoa, os lares em 
que o cristianismo é realidade e vida, sãd lares felizes; nêles 
com os anos crescem as virtudes, e, com elas, o amor, que nãO 
esmorece, não diminui nem se extingue nunca; as almas que
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fjfjise/ amaram na juventude com tôdâ a riqueza dé vi^ràções 

primavefis, que se amaram nos anos cheios da plenitude hu
mana, com fidelidade e constância e carinho, pòr entre òs 

!||;' sacrifícios e responsabilidades da vida no esplendor do seu 
õutono; que se amaram; no declinar da existência còmêste 

| |  afèto sereno, delicado; feito; de ternura e de saudade?» , dén- 
tinuarão a amar-sé por tôda a eternidade, num hiiibi de 

^agradecimento á Deus, por lhes haver dado, nesta bfeve pas-
|{ sagempela terra, na pureza de Um amor, o-

. . .  .. . . . . . .  , ■ . . N •

p , v - Aí estão, meus caros nubentes, os sentimentos, que, nuhi 
coração de sacerdote è de amigo, que; nò cotação dê vossoS 
'parentes e conhecidos, desperta espontâneamente a soieni- 
dade dêste, dia. Sentimentos de parabéns, por todo o vosso 
passado cristão com. qüé Deus Vós foi preparando, pata ;a 

| ;  grandeza jias vossas novas tesponsabilidades . Sçntimeptos de 
|=;. esperança e votos de felicidades Com que olhamos Confiada :e 

sereriamepte para o futUro dè uma família inãúguradã'assim 
com os auspícios cristãos da um porvir tão radioso. 

fív Parálbéns e esperança que se íUridem na intensidade de, 
uma grande alegria, que é vossa, que é nossá; qüe^é de todos 

»  quantos vós querem bem, e que Deus, na generosidade de seu 
Coração de Pái, vos há de: perpetuar na vida do tempo e na 1 
da eternidade, onde só, na sua plenitude, se poderão realizar 
a grandeza e a duração dos nossos deSejos.

elevarem a ümà felicidade divina.

As. festas nupciais; expansão espontânea da mais justi
ficada alegria, não diminuem a impressão austera de serie
dade que acompanha o ato. solene pelo qual duas; jovens 
liberdades fixam irfèvògàvelmente os seus destinos terrenos.

A constituição de uma nova família, simples na sua apa
rência, vai sempre, cedo ou tarde, acordar amplas e profundas 
repercussões na vida social. A grandeza de um povo mede-se 
pelo nível moral de suas famílias. É na intimidade dos san-
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tuáriós domésticos que se temperam bs grandes caracteres, 
que se educam vontades, que se fortalece a consciência do 
dever . É protegido pela'estabilidade dos lares que se conserva 
e transmite o precioso patrimônio de tradições espirituais 
que constituem a  alma viva de uma nacionalidade.

Depois de interessar a pátria, a cerimônia de hoje inte
ressa profundamente as duas famílias que assim se vêem para 
sempre aproximadas na união indissolúvel de dois dos seus 
filhos. É uma convergência de afetos, de tradições, de solici- 
tudes e de glórias. Nas duas jovens vergônteas agora intima
mente unidas para donstituírem a nova árvore de vida,, se 
concentram os olhares pressurosos e benévolos, porque ela é 
a depositária de grandes promessas e a portadora das mais 
afagadas esperanças.
, Mas é sobretudo para vós, que acabais de receber na 

bênção religiosa o sigilo sagrado do vosso amor, que o dia de 
hoje aparece ’nas suas alegrias denso de responsabilidades, 
sério e grave entre os mais sérios é graveS da vossa vida. Êle 
reprèsenta um dêstes marcos que assinalam nas encruzilha
das da. existência uma nova orientação de atividade. Se fôra 
possível resumir em duas palavras êstè novo rumo, eu vos 
diria que até agora quase que exclusivamente recebestes; de 
hoje em diante Começareis a dar.

Recebestes, na vossa vida física, o carinho de tantas sõli- 
citudes, os desvelos de tantos cuidados, a assistência conti
nuada de mais longas experiências que vos acompanharam 
o desenvolvimento dos primeiros passos da infância até o vi
gor, a beleza, as esperanças da vossa magnífica juventude.

Recebestes, na vossa vida intelectual, as lições, prolon
gadas por anos e anos, que vos abriram o espírito ao conhe
cimento da verdade e o enriqueceram com o tesoiro incom
parável de uma instrução esmerada e fina.

Recebestes, na vossa vida moral, o mais precioso patri
mônio què os pais podem transmitir aos herdeiros do seu 
nome, os ensinamentos da virtude, da dedicação incondicio- 
nada ao dever, da integridade de caráter, envolvidos nas lições

í
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W .- • r8;€fíeqüentes, nos exemplos de cada dia:, em tôda .a eloquência 
fiyiva de palavras, de gestos, de atos que constituem as tradi
ç õ e s  de honra e de glória das vossas famílias.

: ' Recebestes: agora começareis a dar. Outros se. dedica- 
|s - ram até ao sacrifício pela vossa felicidade; soou também para 
|Kyós a hora da dedicação acrisolada, Beneficiários do amor, do 
||cárinho e das solicitudes de vossas famílias, Réis agora 
'^rtransformarrvos em benfeitores desinteressados e generosos.1 
^  Benfeitores desinteressados e generosos, antes de tudo, 
§|na reciprocidade completa da vossa doação. À família é o 
‘‘amor que a institui, é o amor que a conserva, é o amor que a 

!f: protege e defende, é o amor qüe lhe assegura tôda a sua êfi- 
Ê  çácia educativa. E o amor é doação, e dedicação, é sacrifício, 
S| é a vida pela felicidade da pessoa amada. ‘
p  • Quo o vosso amor seja nobre ç puro: amor que se eleya 
te  acima das efervescências efêmeras das paixões e prende suas 
p^raízes profundamente humanas e cristãs na estima d as almas 
p :. que não mprcham, na bondade das virtudes que os anos aper- 
jjf; feiçoam, n^ santidade da graça que imprime os encantos 
| |  eternos d a ! semelhança com divindadé.

Que o vosso amor seja forte, superior às pequeninas sus- 
| . cetibilidades das almas vulgares, mais poderoso que os peque- 
!'• ninos atritos quase inevitáveis à imperfeição humana, forte
P como a morte, forte como êstes vínculos indissolúveis a ünl- 
t  rem, para o tempo e para a eternidade, dois corações gene- 
!' rosos que atravessam a vida, insuperáveis nas expansões das 
£ grandes alegrias como nos dias graves em que se recebe a 
|  visita austera do sofrimento.

Que o vosso amor seja dedicado. O egoísmo sutil disfarça 
í muitas vêzes as suas preocupações interessadas sob as apa

rências magníficas do mais nobre dos sentimentos. O verda
deiro amor, esse é sinceramente dedicado e sabe encontrar a 
Sua felicidade nos sacrifícios que fazem feliz a pessoa amada. 
Um dos mais seguros penhores da paz ihalteràvelmehte tran- 
qüila de um lar é a porfia comovedora de dois corações que 
não pensam senão em se fazerem bem e que não sentem o
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pêso dos sofrimentos e das condescendências indispensáveis 
à serenidade da vida comum .

Começareis a dar-vos imediatamentè um ao òiitro, pára 
melhor vos poderdes dar amanhã aos frutos abençoados da 
vossa vida . Á pureza, a fòrça, a dedicação do vosso amor de 
esposos será ó melhor tirocínio para a vossa função nobilíssi- 
ma de pàiá. Ünidpá indissòlüvelmente pelo amór, harmonio
samente completados pela fusão das qúalidades. psicológicas 
viris e femininas, constituireis um princípio educador ativo e 
eficaz que transmitirá integralmente aos que se hão de glo
riar de sér vossos filhos ò patrimônio precioso de virtudes 
cristãs, que será o segrêdo de vossa felicidade depois de ter 
sido o de vossas famílias

Êstes são os nossos votos; estas as nossas esperanças. 
Esperanças e vptos que nos sâem tanto mais espontâneamente 
da alma, quanto melhor vemos hoje às antecipações dêste 
amanhã dos nossos desejos. Na unidade da vossa fé católica, 
esmeradamente cultivada pelos primores de uma educação 
religiosa, tendes, podeis estar certos, o mais seguro penhor 
da perenidade do y°sso amor e da vossa felicidade conjugal. 
O. amor é sempre incompleto e precário quando não há fusão 
inteira de duas almas. E duas almas que não recitam o
mesmo símbolo de fé não podem encarar á existência pelo 
mesmo prisma, julgar com o mesimo critério os valores espi
rituais e morais da vida, elevar-se nas asas da mesma prece 
que vivifica, dorisola e anima, Uma inclinação dos sentidos, 
uma simpatia natural de temperamentos,, poderá aproximá- 
las no convívio exterior de cada dia; um abismo imenso as
separa na visão das. realidades eternas, na apreciação de tudo 
o que nos é mais profundamente caro, das verdades, cuja 
importância se nos apresenta com uma transcendência sin
gular, porque por elas orientamos a atividade tôda da nossa 
vida e nêlás fundamos as esperanças de nossa imortalidade.

É êste tesoiro incomparável da fé comum què levais hoje 
como as mais seguras arras de vossa felicidade. 1
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j l l l  Nos momentos de alegria, a fé abènçòàrá .ás; expansões 
|'vconiuns da vossa alma; nos inqmentos difíceis, na fé éricòn- 
1 tirareis fontes de energias -inesgotáveis; nas horas tristes dò 

Ivspfrimento, a fé enxugará as vossas lágrimas e aliviará os 
§! vossos corações com o bálsamo da inspiração cristã; nos 
^esplendores da eternidade, às penumbras da fé sucederá a luz 
P^ià: glória e na luz da glória o gozo de um amor sem vicissi- 
fôitudes, vivificado e imortalizado e identificado na f elicidade 
^inefável do amor supremo dê Deus. i i ; .
fef i v Êstes são os votos e as esperanças das vossas famílias, 
t e  dos vossos amigos que aqui vos, cercam com a simpatia e ó 
I? carinho de sua presença, êstes os meus votos de sacerdote e 
llvamigo. ; ' . i■. ;.;• ■■■ :"'v;V
sfe Que Deus, fonte de tódo ò bem, sempre misericordioso 
| í | . com os que ô invocam, transforme* pelos anos afora,-êstes 
jè. desejos, estas preces, na mais ditosa e consoladõra- das réa- 
fe^idâdes. : \ . :  ̂ . ' " ' ' r - ' V í v -  '■ \ ':-

VI

* Se quisêramos definir na concisão de uma só palavra 
o: ato solene pelo qual duas existências em flor se unem, com 

| |  laço indissolúvel, para constituir uma nova família, diriamos 
p; que o casamento é uma doação. Doação pessoal, completa, 
f: irrevogável sob todos os seus aspectos e com tõdas as suas 
|  consequências.
|  Antes de tudo, o casamento é o dom recíproco dos nuHen- 

tes . Ainda há poucos instantes, interrogados pelo sacerdote, 
|  trocáveis com seu sim definitivo os vossos consentimentos, 
t  manifestando a sinceridade dos vossos desejos de viverdes uni

* Esquema:
O casamento é:

a) uma doação recíproca dos cônjuges; 
bj uma doação dos cônjuges aos filhos; 
c) uma doação de todos à sociedade. 

Assim se vive a doação completa a Deus.
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para o outro. Êste ato livre, soberano, indispensável e in
substituível, pelo qual uma pessoa se orienta para outra é, 
na sua expressão mais profunda e universal, o amor. E o 
amor é doação recíproca para recíproco aperfeiçoamento e 
recíproca felicidade . Com sabedoria admirável repartiu a di- 
vina Providência as riquezas tôdas da natureza humana por 

. entre a diferença dos sexos. Ao homem, a fôrça, a coragem 
das. iniciativas* a resistência ao trabalho, a madureza dos 
òonselhos refletidos, a energia da autoridade, o ardor da luta, 
a coragem e a perseverança. À mulher, a delicadeza dos sen
timentos mais finos, a constância das grandes afeições, a 
rapidez das intuições profundas, o sacrifício nas dedicações 
inesgotáveis. E um sexo foi feito pára complemento harmo
nioso do outro: Faciamus ei adjutorium simile sibi, disse 
Deus ao criar a companheira do homem. Aproximai agora 
duas almas assim harmoniosamente complementares pelas 
atrações dè um amor profundo e sincero e tereis a : natureza 
hümana integrada na plenitude de suas perfeições 'e, por isto, 
no gôzo de um dos grandes elementos dè sua felicidade natu
ral. Condição dêste mútuo aperfeiçoamento e desta ventura 
da família é a Conservação dq amor na elevação de sua pu
reza e no desinterêsse de sua generosidade, é, real e vivida a 
cada instante, a doação de um esposo ao bem do outro. Onde 

. as maquinações e os iriterêsses inferiores do egoísmo sucedem 
à nobreza do rei dos sentimentos, as diferenças espirituais 
dos cônjuges que, na ordem da Providência, deveríam cimen
tar solidamente a sua união, convertem-se em motivos de 
discórdias e fonte dè sofrimentos. Q egoísmo, filho do pecado, 
deshaturou a obra-prima do amor, filho de Deus.

À primeira doação recíproca dos cônjuges, que constitui 
essencialmente o casamento, sucederá em breve a doação de 
ambos aos filhos — è é a sua razão de ser, a sua finalidade 
primária e fundamental. De sua natureza, a família é a fonte 
da vidà. Na conservação e na perpetuação da natureza hu
mana, isto é, da inteligência, da moralidade, da virtude na 
face da terra, Deus quis associar as suas criaturas à grandeza
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gfde sua obra criadora, e comunicou ao homem a magnífica 
partócipaçãç na sua paternidade divina, A família foi dele-

gr gada esta missão» nobre entre as mais nobres, de perpétuár 
| : a  Vida na imortalidade das gerações. A sombra amiga do 
|Vremansp dos lares è que desabotoa a flor humana ; Ap calor
^.fecundo de suas afeições, desenvolve-se a espiga, cresce e.atin- 
| |  ge a plenitude de sua maturidade, Mas transmitir a vida e 
| |  educá-la. que é senão dar e dar-se? A missão educativa, nà 

família, é das mais difíceis e das mais consoladoras. A for- 
|?;mação dias almas é mais longa e trabalhosa que a animação 
|: dos corpos. Grande prazer para os pais é ver nos filhos os 
^ herdeiros, não só dos traços fisionômicos, mas prmcipahnente 
t de seu caráter moral, da dignidade e honradez dos seus cos- 

tumes, da nobreza de suas tradições. Mas esta transmissão 
U iènta de um patrimônio espiritual, esta modeiação das almas 
|i novas à imagem e semelhança.das virtudes paternas, quantos 
, sacrifícios não representa? Quanta harmonia não supõe para
í  assegurar sempre a solidariedade e convergência dos pais na 

sua influência educadora? Quantas dediçações incxaürlvel- 
mente multiplicadas a cadá instante? Quanto esquecimento 

’ de si, quanto sacrifício do: presente em prol do futuro! Ainda 
umâ vez, doação e doação nobre e fecunda, é o casamento.

I- Doação, por último, à sociedade. As famílias não são 
V pequeninos todos autônomos e isolados do meio em que vi* 

vem; são, até certo ponto, como células num organismo; têm 
certa vida própria mas subordinada à unidade vital do gran- 

; de todo. Do bem geral do organismo participam e para n bem 
geral do organismo colaboram.

Da sociedade recebem as famílias a transmissão contia 
nuada de todos êstes tesoiros que constituem o patrimônio de 
Uma civilização: conforto material da vidà, conhecimentos
científicos acumulados pelas gerações passadas, estrutura 
jurídica qúe nos assegura o respeito aos nossos direitos e a 
paz do convívio humano, atmosfera moral e religiosa em quê 
as almas podem atingir os cimos da perfeição. lyias receber 
egolsticamenté sem dar generosamente não é justiça. Há



$$:[ tainbém um egoísmo dè família que importa combater com 
não menor rigor que o egoísmo individual. '

À sociedade' impOrta que as famílias, riuiná solidariedade 
v í de todos, os dias, reservem um boa parcela de suas dedicações. 

Trabalhem para minora# os sofrimentos e a penúria dos me- 
> :nps quinhoados na divisão dos bens; estendam a mão amiga
■ a quântos precisam de auxílio, de arrimo, dè animaçãò; com

Jlr : a sua influência* o seu exemplo, as suas intervenções oportu
nas e enérgicas, onde fôr mister, esforcem-se por conservar a 
atmosfera social,.sadia, respirável, protetora. Quando as boas 
famílias esquecidas dêste dever importante toleram ou per- 
miteiri que a sociedade se yá áoS poucos corrompendo, a socie
dade corrupta vingasse corrompendo e desorganizando as fa
mílias. Também aqui o casamento é uma doação, Urna doação 
ao serviço sócial e a medida generosa com que fôr realizada 
assegura aos lâtes á sua conservação è felicidade.

Não vós falei explicitamente dos vossos deveres feligio- 
|  sos; más será porventura mister? A doação completa é per

feita dos cônjuges um ao outro, ambos aos filhos, todos à 
v caridade cristã hõ I convívio social, que outra êoisa é sehãò a 

doação de si mesmos a  Deus, a realização a cada instante de 
sua vontade, a tradução em obras e fatos do Aâvéniat regnüm 

'i ;: tuum, do fiai voluntas tva que todos os dias repetimos com 
ôs lábios na grande oração que nos ensinòu Cristo? Máis: 
quem diz doação, dizj amor na sua expressão mais püra e 
mais elevada, amor que conseguiu desembaraçar-se vitoriosa- 
mente de tôdas as gangas do egoísmo e dos interêsses mes- 
quinhos. Mas julgais que sem o triunfo completo do amor 
dé Deus na profundidade das almás sèrá completá a vitória 
sôbre o egoísmo que nasce e renasce na nossa pobre natu
reza decaída de sua- grandeza original. "

Amai, pois, a Deus, meus caros neocônjüges, amai-o com 
tôda a vossa alma e acima de tudo pára assegurardes a fide
lidade, a generosidade, a eternidade do amor que vos há de 
fazer feliz e fecunda de bênçãos a vossa união. É o voto que 
me sobe espontâneo do coração aos lábios, e, se me permitís-
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pèéis que g concretizasse nüM dôsejói étí ^ s ; pédirfsC <jae
|m a is  nobre dos vossos apartamentos entrònizásseis a,Imagem 
feámável do Coração de Cristo e na cabeCeíra do vosso {tálamp 
l^nupciál suspendésseis a imâgèm austera do Crueiíixo. - A pri- 
fe pieira será o modêlo perfeito do mais puro amor: viri,àüigite 
§ijú$Óres siçút Çhristus éü&xii Ecclesimn; a segunda saberá 
;|>jnfündir-vos nasalma as energias sobrenaturais pára Os s^çrt 
||fíeiosque o áêio r  exige e supõe; umà e outra serão os peniftK 
jpres mais seguros desta felicidade completa e interminável,
| ' s‘"  / * •fa •á .
§?\ ífr; ■

|que, neste dia, do fundo da nossa- alma de sacerdotes e ámi- 
1 gos, Sinceramente vos desejamos. -  \ ; i :>:
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A IMAGIJLADA CONCEIÇÃO ■ \:: :

EXORTAÇAO

^  * Raras vezes como a 8 de dezeíhbro dè 185 ,̂ Kà hoje
precisàmerite três quartos Üe século,-Ròma, a Roma ixiaortal 

p  do cristianismo, habituada à majestade austera das grandes 
| | ; : solenidades históricas, presenciava uma destas ceriiuónia^

, augustas em que, iia mais perfeita ‘ htó ttíndihm: í a
tmpressãq grave dos atos religiosos é:à én^çãò vivá è aiegrè

Era o\dia eni que Pio IX definiaj o (JogmáP;^̂ ^

* As filhas de Maria dó Sacré-CcBur, em Ã de dezembro de 1929.; 
Esquema: • . ,/ -
Â definição dú âügrna. .

A nota solene do ato .
A nota áfétiva do ato V;

A explicação. ,
Elevação primitiva do homem à ordem - sobrenatural 
Grandeza e excelência da graça ,;.v.
O pecado original

 ̂ Perda dá gra.ça • V.; '•
Ruptura dó equilíbrio moral.

Redenção.
Maria, obra-prima da Redenção, 
preservada do pecado original 
integridade da natureza humana 

Aplicação prática.
A juventude consagrada a Maria — porque 
t  a quadra da formação 
Importância do ideal nesta quadra 
Maria êste ideal
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Imaculada de Maria. Uma definição dogmática é um dos atos 
mais solenes na história da humanidade, é a expressão imu
tável de uma palavra que, intangível, atravessará os séculos 
e repercutirá, sem se extinguir nunca* pela eternidade além.

Á definição*, como sabeis, não cria o dogma; ao tesouro 
das verdades divinas que lhe foram confiadas à guarda fiel 
a Igreja, como não pode dimiáuir, assim não. tem o direito de 
acrescentar Um só iota. A definição esclarece, decide* dirime 
infalivelmente e para sempre qualquer dúvida que sôbre umà 
verdade tenha podido surgir na consciência cristã. Ao inter
pretar ou expor-se o - depósito dos ensinamentos transmitidos 
pór Cristo à sua Igreja, podem nascer hesitações ou divergên
cias. Os teólogos discutem, os fiéis acompanham com. interes
se o debate; uns e outros esperando do magistério infalível da 
Igreja, única intérprete autêntica da doutrina revelada, a 
sentença definitiva da verdade. A definição é esta palavra 
suprema, inenarrável, decisiva. Quandó ela soou na Igreja, 
já não pode haver lugar a tergiversações; o ato de fé impõe-se 
à sinceridadé das consciências fiéis. É certamente um mo
mento augusto êste, em que o Pontífice, assistido pelo Espí
rito de Verdade indefectivelmente prometido por Cristo, pro
nuncia a palavra solene. Aos olhos dos, crentes, todo o cenário 
de magnificências humanas como que perde a sua opacidade 
natural e deixa entrever a grandeza das realidades divinas. 
As almas acabam de receber mais um benefício, há mais luzes 
para as inteligências, as consciências inclinam-se num ato de 
adoração e dé fé, porque mais uma yerdade divina foi com 
certeza transmitida à humanidade.

Mas nesta manhã radiosa de 8 de dezembro a austeri
dade sagrada inseparável de uma definição dogmática tem
perava-se com a expansão incoercível das grandes alegrias. 
O dogma que Pio IX, nos esplendores das liturgias papais, 
acabava de proclamar com a süa vóz firme e canora era 
dos mais queridos aos corações cristãos. Na coroa de Maria 
engastava-se a mais bela de suas jóias.
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Com uma manifestação de regozijo singular na $ua longá 
história de cidade sagrada; Èfesõ exultara outrora ao procla
mar-se, contra Nestório, a maternidade divina dè Maria. 
Romã replica-lhe com vantagém, ao definir-se-lhe a Concei  ̂
ção Imaculada . Conceição imaculada, corolário necessário da 
maternidade divina, um e outro, privilégios singulares; mas, 
se me pudera exprimir ássim, há maternidade divina esplende; 
com mais brilho a grandeza única da dignidade de Maria, na 
sua Conceição sem mácula, a beleza puríssima de sua Santi
dade. Dignidade da função e santidade da vida, inseparáveis 
uma da outra, mas na dignidade Maria só recebe de Deus, ha 
sua santidade Ela Lhe oferéce o dom 'total do amor mais in
tenso com que pura criatüra ainda glorificou Ò seu Criador.

Paremos um instante ante os encantos desta beleza e em 
alguns momentos de recolhimento iluminado pela intensida
de da nossa fé, esquecidos dêste mundo de misérias e de fra
quezas, cbhtemplemos estás maravilhas consoladòras da vida 
sobrenatural. Ponhamò-nos, èm espírito, diante dá áparição , 
daquela gruta benditâ, que não se pode contemplar sem co
moção e que para sempre, indelével, se grava na retina ditosà 
que uihá vez a refletiu. A Virgem* que lá apareceu á Berna- 
dete, vestia de branco, dè uma alvura mais imaculada que a 
neve pura das montanhas; um laço que a cinge, azul como 
o céu, impede o pensamento de cair em terra; os pés não se 
contaminam com a poeira dos nossos caminhos, descansam 
sôbre duas rosas em tôda a beleza de sua florescência. Èstá
aparição diz à inocência de uma almazinha privilegiada: eu 
sou a imaculada Conceição. Entendemos logo o simbolismo 
admirável de tôdas estas circunstâncias .

Uma catástrofe moral de insondáveis conseqüêneiás en- 
íutoü a primeira página da história humana. Uma vontade 
livre revoltou-se contra a vòntade indefectivelmente sánta de 
Deus. O ser mais bem dotado na criação sensível desgarrou 
da ordem, como um planêta insensato que se furtásse às in
fluências preservadoras do seu centro natural de grávitação.
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E coino é necessário que todo aquêle que se subtrai a Uma 
ordem instituída para o conseguimento de um fim, com o 
mesmo ato se exclua da possibilidade de o atingir, o homem, 
perturbando a ordem divina, privou-se dos bens supremos da 
vida sobrenatural a que Deus o destinara.;

O hábituál não impressiona. Nós cristãos falamos tanto 
na vida sobrenatural, riá graça que a condiciona, que fàcil- 
mente corremos o risco, por falta de reflexão, de não apre
ciarmos em sua justa medida a grandeza inefável destas 
realidades invisíveis. À gràçâ é a obra-prima de Deus. A vida 
sobrenatural eleva-se infinitamente acima de t^das as mani
festações naturais da vida que nos é dadò conhecer.

É bela a vida orgânica de uma planta com a sua ativi
dade imaneqte, com as suas finalidades admiráveis latentes 
naquele germezinho que, lançado na terra fecunda, trabalha 
no silêncio è na humildade é dos materiais informes e hete
rogêneos que encontra ao seu alcance, constrói a beleza de 
seus caules, matiza a policromia de suas pétalas, amadurece 
a riqueza de seus frutos, cujas sementes levadas nas asas dos 
ventos vão perpetuar a vida na imortalidade das gérações .

É mais bela a vida sensitiva, onde despontam os mistérios 
da psicologia, dêste mundo interior è subjetivo que nas suas 
imagens reproduz o cenário da natureza, e nos seus sentimen
tos e emoções entra em reações vivas com os sêres que nos 
cercam.

E mais bela ainda a Vida da inteligência, que já é em nós, 
neste punhado de argila que é o nosso corpo, a  primeira çin- 
tila do mundo imaterial, desta inteligência que sonda, pers- 
cruta, analisa, reflete, constrói as maravilhas da ciência e 
eleva-nos com a contemplação do ideal. Só o ser inteligente 
pode dizer “eü” e só quem diz eu é uma pessoa, tem Uma 
finalidade autônoma, possuidora de direitos, destinada à feli
cidade imortal.

Acima de tôdas estas manifestações naturais da vida, há 
outra vida que se lhes avantaja infinitamente. Já não é a
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vida da planta, do animal, do homem . : É a  vida íntima de 
Deus. Sim, o infinito vive e sua vida deve ser um espetáculo 
inefável. Que êxtase a contemplação desta beleza infinita! 
Se tanto nos encantam a alma e prendem o coração os pálidos 
reflexos de verdade, de vontade e de formosura que encontra
mos nas criaturas, que enlêvo indescritível ver, desvelada
mente, o Ser primeiro, fonte de tôda a perfeição que, na sua 
indivisível ç puríssima simplicidade, encerra a plenitude do 
que é e do que pode ser! — Mas tôda esta vida íntima se 
envolve de claridades inacessíveis... Nenhuma pupila criada 
pode fixar-se, sem ficar ofuscada, nos esplendores deslum
brantes da Luz incriada. A vida infinita só a póde viver 
naturalmente o Infinito. Em si é o sobrenatural absoluto, o 
que excede capacidades e exigências de tôda e qualquer natu
reza.

Pois bem, Deus quis comunicar-nos a sua própria vida, 
quis .fazer as suas pequeninas criaturas partícipes da suâ pró
pria felióidade. À sua bondade hão lhe bastou a efusão comu
nicativa do ato criador. Dá ordem natural, e humana elevou- 
nos à ordem sobrenatural è divina . E em nós a graça é êste 
dom superior, princípio de nôva atividade sobrenatural, como 
a alma é princípio de tôdas as funções da nossa vida natural. 
Grande dom, na jerarquia dos sêres, possuir uma alma huma
na a chama de um espírito imortal; dom infinitamente maior, 
o possuir esta graça, princípio de ações de ordem divina, 
graça que um dia espontaneamente, como o botão desabro
cha em rosa, se transformará nos esplendores eternos da vi
são divina.

f Eis o tesouro inestimável que para a humanidade perdeu
í o seu primeiro pai, na manhã da criação. Mas as devastações 

do primeiro pecado humano foram mais longe; na ordem 
' sobrenatural, a perda da graça; na ordem natural, a ruptúra 
•* do nosso equilíbrio psicológico. À desordem introduzida pela 

culpa nas nossas relações com Deus correspondeu como pena 
outra desordem introduzida no interior do homem; revolta



das paixões contra a razãp; contraste entre o homem supe
rior e o homem inferior;' dualidade humilhante e angústiosa 
na própria unidade do nosso ser. Daí esta luta épica do ho
mem consigo mesmo, mãe de tantas lágrimas, luta que eríche 
a histqria da humanidade,'teatro da grandeza dos nossos 
héroísmos, mas também ocasião dolorosa da ignomínia de 
tôdas as nçssas misérias .

Tal é uni dos dogmas fundamentais dá nossa fé, centro 
e chave de tôda a economia da ordem atual dá Providência: 
õ dogma do pgeado original. O pecado original não é um 
pecado no mesmo sentido em que são pecados os abusos pes- 
soáis da nossa liberdade. Entre um e outro existe apenas 
uma analogia. O pecado Original, em nós, não é umá culpa; 
dêles não somos responsávqis; por êle não devemos dar con
tas a Deus nem por êle seremos punidos.

Ninguém vai ao inferno senão por pecados próprios, pes
soais . O pecado original é uma decadência da natureza hu
mana; não inauguramos hoje á nossa existência como no 
plano primitivo de Deus; com a graça divina, espóntânea- 
mente orientados para o bem. Perdemos o direito ao céu, já 
não nascemos filhos de Deus, herdeiros de sua giória; a vir
tude não germina nos nossos corações como a flor nos cam
pos espontâneamente: é uma conquista, é uma vitória, a 
vitória Comprada, por vêzes, a preço de lutas heróicas.

Mas não mutilemos o plano divino tornando á sua bon
dade menos amável . Ao primeiro ato do grande drama que 
se desenrolou sob a árvore mortífera do Paraíso terrestre 
corresponde um segundo ato, mais solene e grandioso, que 
se consumou sob a árvore vivificadora do Gólgofa.

À solidariedade com Adão, que, sem nossa culpa, nos 
privou da graça, a solidariedade com Cristo, que, sem nosso 
merecimento, nós restituiu, em efusões mais abundantes, as 
fontes da vida divina: ego veni ut vitarn habeant et abun- 
dantius habeant. Desta reintegração da humanidade nos
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seus destinos sobrenaturais,; a mais bela manifestação da 
| | '  misericórdia e da bondade de Deus, Maria é a obra-prima.

- As outras, a eficácia da virtude redentora atingirá repa- 
p rando; a ela, só a ela na imensa fapiííia dos humanos, pré- 

servando. Em Maria não houve um só; instante de indigênciá 
|i.: sobrenatural;, abrir os olhos à existência ê voltar-se tôda para 
|f. DeUs na luz de um conhecimento íntimô,' no surto de um 
|  ámor feito de adoração e de; agradecimento: eis a singular 
!*' prerrogativa da mais ditosa das criaturas. É a plenitude da 
|in o c ê n c ia , a plenitude da san$idade, a introversão das rela- 
|: ções habituais entre a natureza e a graça a anunciar a rela- 
t  • ção única que haverá entre Maria e o autor da graça. Se ela 
J é tôda santa e imaculada desde o primeiro instante de sua 
í] vida, é qüe um dia ela deverá trazer nps seus braços o Verbo 
?•' Encarnado e dizèr-lhe em tôda á verdade “Meu Filho” .
A A concepção imaculada de Maria implica ainda outro 
y privilégio: não é só a ilibadez de qualquer mancha, a graça 

a envolve^lhe a alma com os seus esplendores; é ainda a 
integridadê perfeita da nossa natureza, em todo o equilíbrio 

[ dê sua harmonia, qual saiu das mãos do divino Artista, na 
■ aurora da criação.

Desde que se peregrina e se chora neste exílio, de século 
em século, vem repercutindo o grito doloroso do homem quê 
sente as rebeldias de. uma natureza, a conservar, mesmo após 
anos de esforços" e de lutas, a triste capacidade de pecado. 
Veggio il meglio, ed al peggior m’appliglio. P etrahca repete 
S ão Paulo : “sinto nós meus membros uma lei que contraria 
a lei do meu espírito, pela qual mé sinto inclinado a fazer o 
mal que não quero e não faço o bem que quero.’’ Estas resis
tências íntimas à bondade, estas fepugnâncias instintivas 
contra a dedicação, a generosidade, O desinterêsse, estas de
sordens interiores que tanto nos humilham como tiram à 
fragilidade da nossa virtude laboriosa e cansada aquela be
leza de uma harmonia completa, aquêle encanto de uma es
pontaneidade total!
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>:•. iMaria realizou èste ideal em tôda a sua plenitude: 
Nunca uma paixão menps ordenada lhe turvou a serenidade 
da alma'; hunca um instinto íebeldé lhe criou a mais leve
dificuldade ao ato de virtude que o momento lhe pedia; 
nunca a frouxidão de u|ma tibieza menos vigilante lhe dimi
nuiu a inteireza da fidelidade à graça.

Em cada ihstqnte a santidade infinita de Deus podia 
descansar a complacência de seus olhares puríssimos sôbre 
tôda a alma de Maria e repetir: tofa pulclíra e$; et macula 
non est in te! Ò plano divihd, Maria o exécutou em tôda a 
sua integridade? A glória que Deus dela ésperaya, Ela Lha 
deu sem diminuição. Nela a natureza humana atingiu e rea
lizou todo o ideal dé sua perfeição; o primeiro mandamento, 
o grande mandamento em que se compendia tôda a justiça 
e tôda a felicidade, Maria, em cada instante de sua yida,
cumpriu-o na süá plenitude, eia aniou o senhor seu Deus de 
todo o seu coração, de tôda a sua alma, com tôdas as suas
forças; V  ̂ ' ' :y-; :

“Eis por que a Igreja não se cansa de a chamar tôda 
bela, tôda pura, de elevar-se como xium êxtase ante esta 
imagem tão perfeita dp beleza divina e da pureza infinita. ” 
( B a i n v e l , Le Sáiht Coeur de Marie, pág. 2 8 ) .

Para nós, porém, nem mesmo um dia como o de hoje, 
não basta êste sentimento tão nobre: tão desinteressado, tão 
generoso — a alegria pura de admirar ‘

Dos enlevòs da admiração, nasçam os entusiasmos do 
desejo e a fôrça das energias réalizadoras.

Por um dêstes instintos da piedade cristã, que são os 
órgãos manifestativos da vontade de Dous, o mês de Maio, 
que, outrora, quando a terra era pagã, era o mês dos maus 
prazeres, é hoje o mês de Maria. A natureza tôda renovada 
na sua vida, tôda ornada da virgindade de seus esplendores, 
lembrava à inteligência cristã a pureza de Maria e a ela devia 
ser consagrada. Foi o mesmo instinto que inspirou também 
se consagrasse à Maria de modo particular a juventude, a



|v  juventude que é o Maip da vida, estação das flores que ainda 
não' murcharam, de esperanças que ainda não feneceram na 

|? amargura das decepções tardias. E Maria ama esta juventude 
|  que na süa bondade procura uma proteção e na sua vida um 
|  ideal. Maria ama esta inocência, a inocência doa primeiros 
i! anos, serena como um lago sem rugas, a segunda inocência, 
| ‘, ainda melhor, temperada na luta e defendida pela constância 
|  das resoluções fortes. È nesta quadra feliz da vossa Vida, que 
;• ela exerce com .particular carinho-a sua missão ,dç mãe; pdfc- 

que agora é que yos formais para a vida espiritual; sereis 
í amanhã o que vos fizerdes hoje; a orientação què derdès 
|  agora à plasticidade das vossas almas juvenis, essa assinalará 
f  o rumo que haveis de percorrer na vida. Às profundas traps-
■ fonnações morais da idade madura, nós as conhecemos e 
p notamos côm admiração precisamente porque constituem 
t  exceções à universalidade da lei que rege a evolução huma- 
I na. Elevai| pois, bem alto o vosso ideal formador, deixai estas

regiões infçriores sôbre as quais pesa & inegável maldição 
{ de um pecado e fixai- os vossos olhos nesta alma, que foi 

absolutamente boá e pura, nésta alma que nunca foi odiada
■ por Deus, nesta alma que realizou tôdas as esperanças divi- 
; nas. Realizar, como Maria, tôda a bondade, tôda á grandeza

que Deus de cada um de nós espera, que ideal magnífico e 
fascinadpr. É belo transmitir à docilidade de um bloco de 
mármore a vida, um ideal de arte; é belo fundir na elegância 
de uma frase a profundidade de um pensamento, veículo da 
verdade que não passa; mas a obrá-prima do cristão é a  sua 
própria vida. Dos nossos atos e sentimentos devemos fazer 
um primor de perfeição irrepreensível; para a realização des
ta, que é a suprema razão de ser da hossa existência, déve 
convergir a continuidade dos nossos, esforços; aqui se deve. 
concentrar todo o vigor da nossa liberdade disciplinada. A 
fôrça de liberdade enérgica devemos restituir à sua integri
dade primitiva õ ideal do homem qual saiu das mãos de Deus 
no seu primeiro gesto criador; destruir em nós a obra funesta
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do pecado e reconstruir a obra reparadora e divinizadòra de 
Cristo.

Viver assim é dar à nossa'vida tôda a importância de 
sua grandeza, é viver o que hã de divino em nós, é fazer e 
dar a cada minuto fugitivo do tempo o ínáximo que êle en
cerra de eternidade, é não malbaratar nada do que é nosso; 
os anos “que passam nada hão de tirar do nosso valor e do 
esplendor dos destinos que nos esperam”. (P íêrre Charles) . 
Passaremos • pela vida, não na inconsciência .de uma frivoli
dade indigna de almas imortais, mas, fazendo surgir em nós 
e ao redor de nós eflorescências cheias de eternidade.

Eis o vosso ideal e o vosso programa, magnlficamente 
encarnados em Maria Imaculada: o ideal: a Vossa história 
possível escrita.pela bondade de Deus; o programa: elevar a 
cada instante a realidade da vossa eudstência às alturas su
blimes dêsse grande ideal.
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ISA MISSA EM AÇAO DE GRAÇAS PELO RESTABELECI
MENTO DO PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

fc-,; "  ' ; ■ : " - f .A
* Profundamente cristão e genuinamente brasileiro o 

pensamento que inspirou esta cerimônia tão comovedora em 
sua simplicidade. ;
i O .  sacrifício dos nossos altares é, por antopomásia, euca- 
rístico, e eucaristia significa ação de graças. Quando de 
gratidão, sentimento tão nobre e delicado, nos transborda a 
alma, levantamos os olhos e as mãos ao céu, e, com a oblação 
da hóstia divina, agradecemos a Deus, fonte de todo o bem, 
em cujas mãos está a vida do homem e o destino dos povos.

Dos corações brasileiros, Sr. Presidente, brota um hino 
de ação dé ígraças, tão sincero quanto espontâneo. Ao ver-vos 
de novo plenamente restituído à integridade de. vossas fôrças 
e à responsabilidade de vossas fmições, regozijámo-nos todos 
intensaménte e do fundo da alma.

Regozijamo-nos por vós; a vossa saúde é bem vosso e 
bem altamente precioso; que Deus vo-la tenha cotoservado e 
restaurado, motivo é de alegria para quantos—  e sãó todos 
os brasileiros — vos consagram, com a homenagem de seu 
respeito, o carinho do seu afeto. A alegria da, vossà vida ale
gra a nossa.

Regozijámo-nos por nós e pelo Brasil. Neste momento 
de singular gravidade na história do nosso povo, a vossa pes
soa se acha por assim dizer identificada com a grandeza de 
nossos destinos. À Providência confia-vos agora mais uma 
missão espinhosa e gloriosa, a de unir todos os brasileiros* na

* Alocução pronunciada na Capela do Palácio Guanabara, a 
31 de agôsto de 1942.
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òoiivergência de um grande esfôrço e de guiar o Brasil, nesta 
hora trágica da humanidade, para uma vitória qüe salve as 
nossas liberdades mais queridas e o patrimônio íntegro de 
nossa civilização cristã.

E aí tendes, Sr. Presidentè, porque a gratidão irrompe 
agora espontânea dè todos bs nossos cotações. Vós bem o 
vindes experimentando,t quando circulou a primeira notícia 
triste, foi a  ânsia de u m . sobressalto incoercívêl; pouco a 
pouco, à medida que a esperança ia irradiando a sua luz nos 
horizontes dg futuro, !a angústia transfigurava-se em júbilo 
e à inquietude em gratidão. E êstes sentimentos, por tôdá a 
parte* como uma garantia natural de sua sinceridade, reves
tiam uma forma camovedoramente religiosa. Nos lares, o 
chefe de faniíliá prostrava-se com os filhos ante as imagens 
santas, protetoras da santidade do lar, relíquias queridas de 
gerações passadas; nos templos, em tôrno dos altares, reu- 
niám-se, no mesmo sentimento, colégios, grupos profissionais, 
tôdas as células dã Comunhão social. Estou certo, Sr. Presi
dente, que, no meio dos sofrimentos dêstes longos dias de 
convalescença dolorosa, deverá ter sido um grande confôrto 
para á vossa alma ê^te plebiscito espghtâneo dos coráções 
brasileiros. y^yy..

Mais vivos atada vibram todos êstes sentimentos em 
: quantos têm a -ventura de vos conhecer pessoalmente; e de 
servir-vos mais de perto, numo como prolongamento de vossa 
família.

Dêles partem espontânea a idéia desta ação de graças 
coletiva; na sua intimidade, ela traz um cunho de uma afei
ção mais viva e de uma dedicação mais fiel, que vos será 
particularmente grata . No côro das ações de graças- que a 
Deus se elevam de todo o Brasil, não podia fáltar, sincera, 
afinada, integrante de uma harmonia nacional, a nota do 
Palácio Guanabara.

Sr. Presidente. O sacrifício dos nossos altares é eucarís- 
tico e também impetratório. Se nêle agradecemos as dádivas
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íffde bondade dé Deus, pedimos-Lhe outroSsim continue sempre 
| f  a  no*laS dispensar na medida dás nossas necessidàdès e da 
|  sua generosidade -infinita. •
|V: Acabámos de pedir, Sr. B*esidcnte, qué Deus esteja e
|:  continue sempre convõscò, que vós protèjá e assista, agora 
•̂ íriais que nunca, em que sôbre os vdssos ombros descansa,; 

fí;.çom a coufiançá de todos os brasileiros, a sorte de nossa; 
f  pátria. ' ' '



Uma tristeza de otfândade paira sobre a Arquidiocjse do
Rio de Janeiro: Fiéis e associações sentiam no grande Pastor 
um coração de Pai. Poucas instituições, porém, podiam glo- 
riar-se do título de filhas da sua incansável iniciativa pasto
ral como as Faculdades Católicas.

Com o seu descortino de largos horizontes e o seu^zêlo de 
apóstolo, bem cedo viu D. Sebastião o alcance e a urgência 
da fundação de Um grande centro superior de cultura cató
lica no Brasil. Era o meio eficaz de cristianizar e recristiani- 
zar á inteligência brasileira. Era a possibilidade de formação 
de um escol capaz de infundir nas nossas instituições sociais 
e políticas o espírito cristão e tradicional de nacionalidade. 
Era a defesa eficiente contra as ameaças de ideologias subver
sivas, dissolventes não menos da unidade cristã do que da 
coesão espiritual do nosso povo.

Quando, há mais de 20 anos, os Arcebispos e Bispos das 
Províncias Setentrionais do Brasil planearam a fundação de 
uma Universidade Católica no Recife, o jovem prelado da 
Arquidiocese nordestina acolheu com alvorôço a notícia da 
resolução promissora. Circunstâncias alheias à sua vontade 
não lhe permitiram a realização imediata. Mas a consolação 
e a glória que as circunstâncias não concederam a D. Sebas
tião, Arcebispo de Olinda, reservava-as a Providência a D. Se
bastião, Arcebispo do Rio de Janeiro.

Passaram os anos e o projeto, que se lhe afigurava de 
urgência cadá vez mais inadiável, foi amadurecendo no seu 
espírito. Em 1939, com êste senso sobrenatural e profundç 
das oportunidades que tanto lhe caracterizava as grandes 
iniciativas pata a glória de Deus,- resolveu passar animosa
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nente do plano das idéias ao domínio dos fatos. Já nò ano 
interior, Sua Santidade, o Papa Pio XI, que bem conhecia a 
;êmpera e a capacidade empreendedora do Arcebispo do Rio 
jfe Janeiro, confiara-lhe “um mandato especial para; tratar a 
piestão relativa à auspiciosa Universidade Católica, que deve- 
•ia ser erigida nesta República Federai’’.

Gomo que pressentindo não lhe havia de durar muito a 
rida, D. Sebastião, entrou em atividade realizadora, Em fins 
le 1939 nomeia a comissão orgahizadora das Faculdades Cà- 
;ólicas; a 21 de junho de 1940, em sessão solene a que presidiu 
)es.soaimente, funda a Sociedade mantenedora da futura 
Jniversidade; a 30 de outubro do mesmo ano tem a consolação 
le ler o decreto federal autorizando a abertura das duas pri- 
neiras Faculdades. No princípio do ano seguinte, a 15 de 
narço, veio em pessoa celebrar a Missa solene e presidir á 
sessão cívica de instalação dos novos cursos. As Faculdades 
Católicas er^m um fato» da esfera da esperança e do ideal, 
íaviam passpdo ao domínio vdas realidades 'vivas e palpitari- 
;es, Ò espírito de iniciativa do grande Cardeal, á sUa tenacir 
iâde inexpugnável e sobretudo a sua: dedicação inesgotável 
ios interêsses da Igreja e das almas haviam operado o mila- 
jre, E entre as suas mcontávçis realizações para a glória de 
Deus, avultará, entre as mais fecundas e grandiosas, a fuií- 
lação da Universidade Católica do Brasil.

É justo, pois, que estejamos de luto, luto feito de gratidão 
j de saudade. Mas os homens de Deus não encerram com a 
rida a fecundidade de sua ação benfazeja. A presença invisí
vel de D. Sebastião Leme paira nas Faculdades Católicas como 
ím exèmplo, um estímulo e um confôrto. Para todos nós a 
iua vida será uma lição perene de dedicação, de sacrifício e de 
sêlp infrangível pela glória de Deus; e o grande desejo de sua 
ilma de ver na capital da nação um grande centro de alta, 
:ultura católica constituirá uma herança de honra de que 
iaberão mostrar-se dignos — a sua cara Arquidiocese do Rio 
le Janeiro e o seu querido Brasil.



SAUDAÇAO AO ARCEBISPO DO RIO DE JANEIRO,
ÍX JAIME DE BARROS CÂntARA

Ex““* Sr. Arcebispo:

Em nome do clero secular e regular desta arquidiocese, 
aqui venho dizer-vos dúas palavras inspiradas pêlos senti
mentos sinceros que nas nossas almas dé ministros de Deus 
desperta o jubileu da vossa ordenação sacerdotal,

\  Na primavera da vossa vida, ouvistes a palavra de Cristo, 
que multiplica os. apóstolos através dos séculos: vem e segue- 
m e. Compreendestes a felicidade inefável das almas, que, no 
primeiro alvorecer da existência, Deus chama ao seü serviço. 
E há cinco lustros encontrastes o segrêdo do dom total de 
vós mesmo, selado, para sempre, sem reservas nem arrepen
dimentos, com o caráter indelével da ordenação sagrada, 
i Todòs hòs sabemos por fé e por experiência viva e pro

funda que transformação representa numa pobre vida huma
na esta escolha da bondade divina. O sacèrdócio é uma dele
gação parcial do poder Soberano de Deus sôbre as almas, 
poder para guiá-ías, iluminá-las, ençaminhá-las à grandeza 
imortal dos; seus destinos.

É um prolongamento da missão péssoal do Verbo encar
nado através das gerações que se sucedem. Pelos seus lábios, 
a mensagem da Verdade e da Vida se perpetua de século em 
século — fonte de luz indefectível e de paz interior para a 
humanidade inquieta que procura a Deus. Pelo órgão de'seus 
ministérios a graça dos sacramentos regenera as almas para 
a vida sobrènatural e as prepara para a participação da vida 
íntima e da felicidade inefável da Trindade Santa. Pelo
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instrumento de sua atividade litúrgipa, Cristo, úniòo e eterno 
sacerdote da Nova Aliança, renova todos os dias, no mistério 
dos nossos altares, a grande oblação que nos salva e dá ao 
Deus três vêzes santo a glória propòrcionadá à sua majestade 
infinita. '

A consciência da grandeza destas realidades divinas tor- 
na-se ainda mais viva ém nossos dias, no seio de, uma socie
dade ontem em deliqüescência morál hoje adebáter-se entre 
os sdfrimentos de uma tragédia que, por entre as suas dores 
e lágrimas, olha para o futuro com um olhar de esperança. 
O sacerdote sente-se neste momento, mais do que nunca, o 
detentor das fôrças sobrenaturais, que, só, poderão regenerar 
o mundo, sente, que, na sua fé e no seu amor, êle é o depo
sitário destas inexauríveis reservas morais do cristianismo, 
capazes de infundir à sociedade uma nova vida. ^a is  do qüé 
nunca soàm-lhe aos ouvidos as palavras divinas, promülga- 
doras de indeclináveis responsabilidades mas ricas de pro
messas e esperanças. Tu és o fermento vivo que deves levedar 
estas massas humanas para uma transfiguração digna dos 
seus destinos e das misericórdias do Pai. Tu és p sal da terra 
que, ás ameaças contínuas de decomposição e de morte, deves 
opor a ação preservadora das energias divinas da vida. Tu 
és a luz do mundo que, por entre as trevas da confusão e do

s ’- choque das ideologias, deves conservar os faróis acesos nos 
horizontes e apontar incansavelmente as rotas das ascensões 

|  libertadoras. O sacerdote que vive sinceramente todas estas 
lí grandezas de súa vocação tem sempre o firmamento interior 

de sua alma iluminado pelas claridades de uma alegria imor- 
r tal, alegria de juventude de espírito sôbre a qual o tempo 
t  não exerce a sua jurisdição inexorável . Os anos passam, os 

cabelos irão prateando, mas o sacerdote continuará a repetir 
tôdas as manhãs da sua vida aclaradas peló esplendor da 
missa: subirei ao altar de meu Deus, do Deus que alegra a 
minha juventude.



Há 25 aftps, D; Jaiihe, esta alegria divina inunda-vos à 
alma, e, por isto, o dia de hoje é um dia de regozijo inefável 
p a r a o ; vosso coração de sacerdote. Melhor dó que ninguém 
nós o compreendemos e partilhamos a vossa felicidade. Desta 
participação viemos neste momento trazer o nosso testemu
nho sincero eçomov^^ e às vozes de vossa alma agradecida 
unir os nossós; hinos dè ação dé graças a Deus. ;
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■ Outro sehtiménto ainda aqui hos..trs,z à vossa presença.
. Na vossa vida de sacerdote, a  Providência divina foi sp- 

cessiyamenteiaijrindp^a atividade infatigável de vosso zêlo, 
cenários cada véz mais amplos . Trabalhos de magistério num 
colégio, quase no extremo sul do país, encargos mais graves 
na formação intelectual e espiritual dos; sqmihários, direção 
é organização^ no longínquo hprdesté, dá dioçèsé de Mossoró,
que em vós teve o seu primeiro pastor, tránàferênciá para a 
arquidiõcese do Pará, no extremo norte, uihá das mais exten
sas dêste extenso pais, e finalménte escolha providenciai da 
Santa Sé, que vos acabà dé confiar a - igreja metropolitana 
desta müi leal cidade de Sãò Sebastião do Kiò de Janeiro, a
mais importante é de máis altas responsabilidades em terras 
de Santa Cruz . A mitra que coroou ós fulgores dás duas pri
meiras púrppras da America Latina é a que hoje vos cinge
a fronte. Neste imènso teatro de ação, que, ria: vossa atividade 
de pastor, já pèrlustrastes em tôdas as direções, a Providên
cia quis dar-vos por auxiliares está coroa magnífica de sacer
dotes; que rodeiam a vossa: cátedra episcopal .

' Aqui tehdés, ém primeiro lugar, ó vosso clero diocesano 
— deixai qué prefira esta designáção à de clero' secülar — 
os que vos cercam dé mais perto e auxiliam .na administração 
da arquidiocese, o abnegado colégio de párocos que suprem 
com o seu espírito de sacrifício ê abnegação do seu zêlo a 
insuficiência do número. Não é mister que eu vo-lo apresen
te. Nestas incansáveis visitas pastorais em que entrais em 
contato apostólico direto com a alma popular da nossa gran
de metrópole, vós trabalhastes ao seu lado, partilhastes os
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seus sofrimentos e privações, contemplastes mpitas yêzes, 
entre admirado e edificado, sob a modéstia das aparências 
singelas, o exemplo de altas e pétegrinas virtudes ;

Ao seu lado p clero regular, representando as nupierosas 
famílias religiosas que oram e trabalham nésta seàrá- do 
Senhor, desde-as venerandas ordéns monacais até as mais 
recentes congregações. Aqui estão elas, com "a variedade de ,

. seus finís específicos,; com. á; ri|(i4é?ia de1’■ 
espiritualidade, com o estímulo; dos exemplos domésticos de r. 
seus santos, mas unidas tôdaS' na nnidáde da Igiréja, na ca
ridade de Cristo, na dedicáção suprêíha à glória de Deus e ao 
bem dasnlmas; -

Üns e outros, seculares e regulares, aqui vimos para afir
marmos, snão só a  participação da nossa na yossa alegria, 
nias, ainda, para testemunharmos.0 nosso propósito de tra
balharmos, com dedicação e amor, sob á orientarão; do vo^o 
báculo. ^íestá horá de festa para yòsso coração de sacerdote , 
e dè bispipy qheremps muito de alma; renovar as homenagensy- 
de nossa fidelidade e veneração, de nosso respeito è obediêp-; v 
cia filial. Unidos em tòrnb dè Vós, símbolo e'princípio ativo 
da unidade da Igreja, encontraremos o segrêdo da disciplina 
que condiciona a eficiência .da ação coletiva, o estímulo do 
zêlo que multiplica as energias do bem, a .fonte da paz, da • 
caridade e da união qüe edificà o próximo e atrai as bên- < 
çãps de Deus. .

Destarte o vosso sacerdócio, elevado à sua plenitude epis- ; 
desábrochará, com fecundidade cada vez mais áben- 
em frutos de vida pterná para a vossa santidade 

pessoal, para o bem das almas dêste imenso país que vos 
foram confiadas, para a glória de Deus, que, há 25 anos, vos 
escolheu e sagrou, com predileção, pára os seus desígnios de 
amor.

São êstes os nossos votos, Exmo- Sr. Arcebispo.

■ T?3

V'•sl’- í i
myél.

■'S
:!:é&



Ser, seirito! ideal divino de pêyfeição; que alma generosa 
não lhe sentiu a fôrça irresistível dós atrativos? Ser santo! 
tèrmo sempre a fugir da tibieza do. nosso presente para o 
futuro das nossas esperanças; que coração frágil de homem 
não experimentou por vêzes o desânimo de o atingir um dia?

Ser santo! não com a simples pòsse da graça santificahte, 
já de si tão magnífica, — minimum de exigência sobrenatu
ral que êsse inclui, — mas em todo o esplendor do seu signi
ficado, rico de heroísmo perseverante rj- que asceta fervoroso, 
na solidão de sua sincéridade, não indagou muitas vêzes o 
caminho que o levaria seguro a esta meta de seus mais pro
fundos désejos?
; A santidade é a religião vivida em sua plenitude, é a 
lógica da verdade das nossas relações com Deus levada gene
rosamente *à prática de tôdas as suas conseqüências . O mes-. 
mo ató, portanto, que constitui a essência da religião, inten
sificado, marcarã infa|ivelmente o primeiro passo na via da 
santidade. Gra, a religião, em sua forma autêntica, só se pode 
compreender e definir como amor. A homenagem voluntária 
da çriaturá ao seü Deus, Princípio e Fim necessário de sua 
existência, é uma relação viva e pessoal, e só um ato de amor 
pode ordenar a outra pessoa todo o ser humano. O amor, 
pois, não na sua expressão sentimental e afetiya, mas no que 
nêle há de mais verdadeiro, de mais profundo, de mais ope
roso, na doação completa e absoluta de si mesmo, eis o ato 
fundamental da vida religiosa.

Intensificai-o, verificando-o com uma alma de caridade 
perfeita e tereis nêle o surto que marcará os princípios das 
vossas ascensões na santidade.

O PRIMEIRO PASSO NO CAMINHO DA SANTIDADE
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Sôbre a necessidade dèste ato de óblação no princípio de 
tôda vida espiritual séria e profunda, não Iiá nem pode haver 
divergência. Dentro dos limites da mais irrepreensível orto
doxia convivem pacifióamente as várias escolas de espiritua
lidade católica, com suas diferenças características. A riqueza 
do dogma cristão e a conaplexidade da rio^a estjratüra psico
lógica explicam-lhes naturalmente a existência. A Providên
cia, que vela sôbre pada um de nossos atos, a inabitação do 
Espírito Santo nas almas j ustas, a incorporação do batizado 
no corpo místico de Cristo são dogmas capitais que podem 
constituir outros tantos centros de perspectiva de uma vida 
espiritual perfeita. XJm temperamento combativo acentuará 
mais a necessidade do êsfôrço e da colaboração livre da von
tade humana no trabalho da santificação. Uma alma con
templativa ; que tenha mais de Maria que de Marta, porá em 
relêvo a eficácia da graça e insistirá de preferência na doci
lidade à ação divina no mistério das consciências. Esta diver
sidade, que repercutirá naturalmente na importância relativa 
atribuída a certos exercícios acessórios de ascese, não impe
dirá o acordo indispensável nos pontos essenciais. Ao número 
destas doutrinas fundamentais pertence a. necessidade do 
dom completo de si mesmo como condição insubstituível da 
vida perfeita. Òs grandes mestres frisam aqui nò mesmo en
sinamento. Santo Inácio remata os seus Exercícios espiri
tuais com uma grande oblação — o Sume et suscipe, que é 
resposta do coração humano à generosidade do amor divino . 
São João Eudes, no seu Reino de Jesus, e SÃo Francisco 
de S&les,' na Introdução à vida devota, inculcam a necessida
de de ato semelhante. A doutrina do B. Eymard no século 
XIX fala na necessidade absoluta do dom de si mesmo como 
na Idade Média o autor da Imitação (I-IV. c. 8).

Aos ensinamentos teóricos fazem eco os exemplos vivos.. 
A quem quer que leia atentamente as biografias dos heróis 
da virtude não será difícil encontrar o momento decisivo do 
grande ato que os eleva definitivamente acima da mediocri-
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dade vulgar. Por vézes, opino nos; casos das grandes conver
sões fulminantes (SÃo Paulo,; Santo Agostinho, Santo Iná
cio) , a decisão heróica da vontade reveste a grandeza de uma 
sublimidade trágica; mais frequentemente (Santa Margari
da, B. De la Colombiíre,: P> Ginhac) é o têrmo suavemenie 
atingido de ura trabalho lento 'da graça no interior das cons
ciências fiéis'.Sòbumà fontía ou outra, Uma doação completa 
de si mesmo a Deus assinaia sempre o início da sàntidade.

A convergência da doutrina e da prática dos santos; a  
confirmar, a? conclusões da sã teologia, constitui para nós um 
penhor seguro da verdade. Concluamos já com certeza, o
grande ato <|uç eleva as almas à paz inalterável dos grandes 
amigos de í)eus. :v'-: - :

: ■ Estudemos-lhe mèlhõr a matureza e as propriedades.
.Dar é transferir gratuitemente um domínio. Quem dá 

èo seu põe o objeto dado à inteira disposição de outrem, p  
dom fica tòtalinente a serviço do. donatário. Quem da a si 
mèsmo. obriga*sé, iium exercício generoso è viril do séü livre 
alvedrio, a moldar a sua vontade pela vontade alheia. O dom 
perfeito de si mesmo é, portanto, um ato voluntário enérgico 
pêlo qual p°s entregamos inteiramente a Deus, querendo 
tudo ò que Êle ipier , renunciando a tudo o que não fôr de 
seii; agrado. A alma dada passa, tôda, para o domínio divino, 
realizando assim, com um ato livre, tôda a sua essência e 
perfeição, de • criatura. Esta oblação, exigência suprema do 
ámorj é a mais bela glória da liberdade. inaugurando a mais
íntima união com Deus, cómunica-nos ao querer, qué é prin
cípio da nossa atividade, a perfeição indefectível, da Santidade 
divina.

Por aí já se vê que propriedades deve revestir a oblação 
de si mesmo para nos elevar tão alto.

A mais límpida sinceridade é a primeira destas Condições. 
Não basta recitar, ainda com fervor, uma destas tantas con
sagrações piedosas que se encontram nos nossos devocioná- 
rios. Trata-se aqui de um movimento vital de tôda a alma, de



um  dêstes atos da vontade que empenham irreVOgàVèlmènte 
a nossa atividade inteira . É mister qme na transparência cris
talina de uma introspecção séria a consciência possa dizer á 
Deus: Senhor, quero ser vosso, sem temer que a verdade 
divina, investindo-a intêriormentç da pureza dos seusespien- 
dores* venha iluminar a deslealdade de suas hipocrisias.'kÇõíU 
esta absoluta sinceridade, já se vê, pode coexistir :a.prévisão: 
de íutúras rapinas no holoeâüsfto. i Quem não :^  
tabilidàde dos nossos propósitos, òs relaxamèntòs do ndssò 
rigor; a fascinação podérOsá dos bens seniríveis.?' 
ceridáde exige é que êstés deSfaiecimentos sejam dòlorosá^ 
mente antevistos como tributo pago à fragilidade hÜUianá, 
não voluntariamente aceitos como capitulação de uma^consr 
ciência que se rende. A justiça sincera do santef não.adíríite
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•• tortuosidades, é Uma- linha jireta; V y vf';
O SincÇra na vontade que Oferecé, a oblação dèvè ser tc 

no objetov ófçrecido • Qualquer explicação teórica aqui seria: 
supérflua,, á idéia é clara; quem diz totalidade exclui tôda é 
qualquer exceção. Pràticamente, porém., qUantas alímg^iiãp 
chegam:a entender o valor das genérósidádes totais,. a hèçés- 
sidade das renúncias completas. Senhor, eu vos ofereço 
tudo; . .  exceto isto’ou aquilo. E ou aquilo é Uma miséria a 
qüe só dq valor a desordem dos hossos apegos , iiriitámos a 
Ananias na aparência do gesto; magnífico dé vender quanto 
possuímos, mas, como êle, ocultamente reservamos uma partè 
do preçp, . • ;V v ’

Nãó^Deüs. ama a magnanimidade dos que, de ümá só 
vèz, dão tudo. Êle é Deus! /

Meu Deus, por mais que, nestes momentos tristes, me 
considere invulnerável à Vossa graça onipotente, blindado no 
meu egoísmo, Vós conheceis as falhas desta minha couraça 
funesta, Vós sabeis as vias secretas por onde podeis recon
quistar o meu coração. Dissipai as penumbras que envolvem 
o meu espírito e orientai-o para êstes pontos do horizonte de 
que eu sei me há de vir luz. Sim, eu<bem sei as direções que
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me levam a Vós. Éu bem sei que no têrmo de reflexões sérias 
e tranqüilas eu Vos encontrarei infalivelmente a Vós, o Neces
sário, o Inevitável de tÓda;a  vida humana. Eu bem sei que, 
se me conservasse por algum tempo sob a radiação serena 
das Vossas grandes verdades,;as'minhas resistências se amo
leceríam, como á  cêra aos raios do sol> e, nas Vossas mãos de 
Pai, a minha alma reconquistaria a docilidade plástica dos 
meus dias mais felizes.

Eu bem sei que, em nome da generosidade, que é dom 
Vosso às álmas nobres, em nome da gratidão, que é a resposta 
dos corações bem f eitós à liberalidade do Vosso amor, íüdo 
eu Vos daria, pòr Vós tudo eü sofreria alegremente

Mas nas trevas que me obscurecem a inteligência, nas 
rebeldias in^ômitas que me endurecem o coração, eu tento 
(oxalá sempre dêbalde!) obstruir os caminhos intéripres da 
salváção e cortar'as vias das minhás ascensões para Vós.

: Vencei ainda uma vez a malícia das minhas resistências.
Será glória de Vossa misericórdia triunfar sempre das. revol- 
ias  efêmeras da minha ingratidão com a constância incan
sável . do Vosso perdão amoroso. Atraí-me á Vós peló qüe há 
dé melhor em mim mesmo. À minha alma, dividida e dila
cerada pela multiplicidade dos atrativos falazes das criaturas, 
restituí a harmoniâ, a paz, a felicidade verdadeira na unidade 
dá adesão insepárável a Vós, que sois meu único, imutável e 
infinito Bem.



O CATOLICISMO NA ALEMANHA

* Alemanha intèlèctuál”, escrevia há póucòi i^aià . üe 
uni século Mme. De Stàêl, num livro célebre* “g. ^ è ^ n h Á  
ihtèiéctual^ quase não é cpnhèci^ipela; 
os: homens de letras que: entre nós: delá se ocupâfahi. È Irer? 
dgdé, porèrn, que xnuito mais numerosos são os que a ju|gámí 
Esta leviandade agradável, que inclina a sentenciar sôbrfe Ò 
qqè se desconhece, poderá ser elegante, quando se fala, não, 
porém, qüandõ se escreve.” : .. ' r\\-

, Paia o Brasil,, senão também para a França, çreiò qú'è 
as palavras de Mme. De Staêl nada perderam de sua atuali
dade . Nãp A só a Alemanha intelectual, com o seu pensamen
to rico, pròfündo, e inquieto, que é pouco familiar ainda aoS 
homens cultos do nosso pais: ê priheipalmente a-Alenianha 
religiosa e, sobretudo, a Alemanha católica, que; para a màio£ 
parte dos nossos contemporâneos, constitui uma verdadeira 
terra incógnita, E no entanto■ não há talvçz, nestes últimos

*. Conferência pronunciada no Teatro Muniçipál do Rio de Ja
neiro, a 16 de outubro de 1933. . . •

Esquema:- v ^
Interêssé dó assunto. ■> •
Distribuição geográfica.
Atividade:
1. °) Religiosa — Sacramentos — Vida religiosa.
2. °) Social—  Volksvereln.

Ingundhungung.
— Luta contra o divórcio, problema da natalidade.

3. °) Intelectual — nos diferentes domínios filosófico, social, histó
rico, pedagógico.

Contribuição pára a solução do problema moderno: noção de 
personalidade.
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15- anos, naç^ò^àíguma em qüç a átividáde do pensamento 
religioso se encontre em maior efervescência e a profundidade 
do sentimento e da vida espiritual exerça sôbre ós destinos da 
nacionáüdade influência mais decisiva Neste imenso país que 
com a extensão do seu território e a ;densidade de sua popu
lação dóníine tôdá a Europa Central e cuja evolução condi
ciona; em b0â párte o futuro do velho mundo, o catolicismo 
desènipènha í tnba íüriçãõ de imporíánciá capital , üma Ale- 
mánha Purà?oénte protestante, criação ékcíüsiva e instru
mento infcontrastado: da Reforma lutèràná, b°dêrã 
trâr-se nas declamações interéssadas cj,e uma polêmica ménòs 
escrupulosa^ não é uma realidade histórica e social. Das 
jgrandes ttáçõès pão há outra que se encontre tão profunda
mente dMdida .no ponto de vista confessional. E quem désco- 
nbeee;ps a n ^ ^  desta ruptura ''é^Mtual, •do
lorosa. e- fuhàa^qdem não: analisôu de perto a í idiossincrasia 
de rèã^ões intelectuais e séntimentais, sociais e políticás cria
das por esta, divisão; nas diferentes fráções da ahna alemã, 
, nada: poderá compreender, nas vicissitudes da Suá eyolúção 
moderna e Contemporânea, :v ;'
■ Pata nós católicos è em geral para quantos se ocupam 

de filosofia religiâsa e da repercussão social das eonyicções 
espirituais de um povo, o estüdp dp catolicismo ria Alemanha 
de nossos dias oferece ainda um interesse particular. Esta
mos incontrastàyelmente na presença de uma das naçõés mais 
cultas do mundP .contemporâneo. Na investigação científica 
como na organização social, nos progressos; do comércio e da 
indústria, da higiene ou da instrução, se lhe não compete 
uma primazia incontestada, entre as nações, não a cede a 
nenhuma outra. Ora, qual a situação dos católicos nesta 
obra-prima da civilização moderna? Qual a sua contribuição 
para a maravilha de todos êstes progressos? Concorrendo, 
lado a ladò, com o livre pensamento ou com as várias confis
sões protestantes, mostrou-se, porventura, o catolicismo in
compatível com qualquer das legítimas aspirações da vida
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culta de um grande povo? mostron-se talvez inferior óu supe
rior a outras atitudes religiosas na conservação e na conquista 
dêstes inestimáveis bens científicos, sociais e morais, que 
constituem o patrimônio inalienável sôbre o qual descansam 
a grandeza e 6 futuro das nações? Çomo vêdes, é até certo 
ponto a fôrça cultural do catolicismo que está ém jôgo; tra- ■ 
ta-sè de averiguar num, determinado* momento histórico a sua 
capacidade civilizadora, a profundidade salutar dè eua in- ^  
;fluência. Eis, em brevíssima síntese, a importância e o inte- ^ ; j 
rêsse do assunto que nos vai ociípar a "atenção por alguns 
minutos. ■ ■' '1 ':'

" O ajustamento de fronteiras, impôsto pelo tratado de ' * 
Versalhes, não foi favorável aos católicos. As províncias des.a- . 
nexadas dá; Alemanha, a Alsácia e a Lorehâ; na parte ociden
tal, a Silésia no oriente, tinham-se conservado em notável . 
maioria refratária! à infiltração protestante. Assim, de um 
dia para outro, em virtude de contingências políticas e mili- - 
tares, a fração católica, da população alemã, que, nó recen- 
seamento de 1910, orçava por quase 24' milhões de habitantes, 
desceu inopinadamente a 20; de 36% da população total, a  
cêrca de 32%. Os católicos, que já se haviam elevado sensi
velmente' a mais de 1/3 da população, desceram um  pouco 
abaixo desta proporção. Êstes 20 milhões de almas acham-se 
muitò desiguaírnente distribuídos no território naciònal. No 
Ocidente, uma densa màssa de maioria católica constituída 
pela Westfália, pela Prússia renana e pela Baviera, com cêrca 
de 13 milhões. Três milhões povoam em minoria considerável 
e influente os estados do sudoeste: Würtemburg* Baden, Has- 
sen, Nassan e Turíngia. Os outros 4 milhões, com exceção de 
grupos um pouco mais compactos nas fronteiras polonesas, 
dispersam-se rarefeitos pela restante superfície do Reich: 
constituem o que êles por lá chamam, por analogia com a
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dispersão dos judeus entre as nações da gentilidade, a região 
da Diáspora .

Esta minoria católica apresenta, nestes últimos 80 anos 
e principalmente nos 15 que se seguiram aos tratados de 
1918, uma vitalidade religiosa, social e intelectual realmente 
admirável.

É difícil avaliar com índices nuiaéricos à profundidade e 
o progresso do sentimento religioso de um povo, mas algumas 
cifras trazem, sob à aparênçia puramente quantitativa, uma 
profunda significação de valor e de qualidade. '

Quereis tèr uma idéia da prática religiosa? Abri o magní
fico anuário eclesiástico: Kirchlicher Hanãbuch, com as suas 
preciosas e exatíssimas estatísticas: Nas diferentes dioceses o 
número dos católicos que fazem as suas páscoas é sempre 
superior a 50 %; enj algumas atinge, a 70 e mesmo 80%; assim, 
da diocese de Èichstacht, sôbre 197.000 fiéis, 145.000 cum
priram o seu preceito pascoal. A.freqüênçia dos sacramentos 
ainda é mais Consoladora. Contam-sé ao presente por ano 
cêrca de 200.000.000 de comunhões; o que dá em média 
quase 10 comunhões por habitante católico ou, descontando 
as crianças abaixo de 7 anos, 12 a 13 comunhões por pessoa. 
Incontestàvelmehte, é êste um índice de temperatura religio
sa muito elevada.

Êstés 20 milhões são cultivados por um clero ativó, culto, 
numeroso. Há -atualmente na Alemanha para 20 milhões de 
fiéis cêrca de 30.000 sacerdotes. Para avaliardes o que repre
senta êste número,’ pensai que na mesma proporção — sem 
levar em consideração a diferença na dificuldade de comuni
cações — deveriamos ter no Brasil 60.000 sacerdotes e não 
temos 5.000!!!

Mas é sobretudo a vida religiosa •— o mais seguro índi
ce da profundidade cristã de um povo — que, neste país, onde 
Lutero e os seus sucessores com tanta impetuosidade inves
tiram contra monges e monjas, frades e freiras, se tem nestes 
últimos anos desenvolvido confortadoramente. Depois da
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Constituição de Weimar, que suprimiu ojs últimos vestígios 
da intolerância e dá violência da Kulturkàmpf, o surto é 
maravilhoso.

O número de conventos dè homens, de 335, em 1910, ele- 
voü-se, em. 1923, a 520; os religiosos, de 6.456 â 9.724, mais 
1.209 noviços, isto é, um aumento de 50%. Na Baviera, é : 
ainda maior o aumento: as congregações masçulih^s páss^ 
ram de 9 a 16; e osseus eonVéntbs d e 98á Í74 i AS congrega
ções femininas nãò se deixaram vencer : de 22 elevaram-se a : 
35; os seus conventos de 1.268 a 1.-777; Atualmeiite, há ho 
Reich, além de 6.092 noviças, 69.644 religiosas, em vez de 
63.078 em 1910, quando à Alemanha áindà pertenciam a AJ- 
sácia e a Polônia católica. Um senso de justiça e de admira
ção restitui-lhes os bens confiscados em eras de violência e dè 
intolerância.. Assim, há pòuçOsvahos; ó Conselho Municipal 
de Mainz, apesar de socialista na sua maioria, votou a resti- ' 
tuição aos Carmelitas de su a ; igreja seçularizada desde os 
tempos de\Napoleão; eni Worms, òs dominicanos entraram de 
posse, násVmesmâs condições, dé sua igreja de São Paulo, 
fechada dekde 1802; em Muniçh, 0 Cardeal Fàulhaber entrm 
gou aos jesuítas à igreja de São Jorge, por êies construída no 
século XVII, e onde jazem os antigos reis da Baviera.

Não é possível pormenorizar a magnífica atividade reli
giosa e social destas Congregações com tão áitõs efetivos. 
Apenas, um ou outro número significativo. As dominicanas 
da Ordem Terceira, 4.074 distribuídas em 225 çàsãs, submi- 
nistram a educação primária a 15.000. crianças, a instrução 
secundária e profissional — em liceus, escolas domésticas etc., 
a 7.000 meninas* os seus cuidados maternos nos berços a 
3.500 Crianças; ao todo, estendem a sua atividade benfazeja 
a 25.000 crianças. As Irmãs da Providência possuem na Ale
manha 210 casas, as de São Carlos, 225, as de Santa Isabel, 
326; as Irmãs de Caridade, 1.015, as Franciscanas 1.732; è 
continuai assim pelas 58 congregações femininas lá existen
tes e podereis fazer uma idéia da florescência em extensão 
e da fecundidade da vida religiosa do seu catolicismo.
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Quanto mais viva é a chama interior da espiritualidade 
cristã, tanto máis amplá e profunda é á sua irradiação social. 
Também aqui o catolicismo alemão marcha na yanguarda. 
Açs seus títulos de benemerência social não se podem de longe 
sequer equiparar os dé hehhuma outra confissão religiosa, ou 
Sistema;filosófico. A sua capacidade construtiva e-a. suá fôrça 
preservadora afirmam-se no domínio dós fatos com uma evi- 
■dêniéia triuitíal i Dentre às suas inumeráveis criações no ter
reno da ação social mencionarei apenàs duas. A Volksverein 
für das Jcatholisçhe DeuiscTiland, fundada em 1890. Esta 
União Popular, cujo fim é instruir o povo nos seus deveres 
Sòçiais, e educá-lo para colaborar pràticamente na elevação 
econômica, intelectual e raoral 4e tôdas as classes, conta hoje 
cêrça de 600:00Ô membros; rèáliza Veada.. aho 5 .000 assem-

■ ^ bléias populares, conferências e cursos, pública cinco revistas
: e, na sua Casa editôra, entre livros, opúsculos e .fôlhas volan

tes já distribuiu, gratuitamente 87 milhões de exémplares. 
Nem o protestantismo nem o socialismo nem o liberalismo 

; V possuem úm Centro dê£te porte de irradiação instrutiva e 
; cultural. Compreende-se que o Prof. Dri L. Bèbgst&âssèr a 
■ tenha denominado a organização mais brilhante da atuali

dade.e ò Prof. L. Brentaitò afirmasse nò: Berliner Tageblatt, 
1912, n.° 144, que, “sèm a sua atividade, teria sido impossível 
uma multidão de progressos sociais realizados pela Alema
nha nos últimos vinte ànos” . 1

.V; ■ ■■ Ao lado da cultura popular, a educação da juventude. 
As organizações nascidas do grande movimento juvenil da* 
Alemanha moderna Jugendbewegung e Jugendpplege —• 
são numerosas e de uma atividade fecunda. Por meio de re
vistas, de conferências, de cursos, trabalha-se intensamente 
na formação física, intelectual, moral, social e religiosa das

i Outras apreciações, H. Rost, Kulturtcraft, 301-302; cfr. Manua 
le Internazionale,
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gerações que sobem. Também aqui a capàcidaije criadora 
Igreja afirmoü-se vitoriosámente superior à de outras iíistii1- 
tuições concorrentes. Enquanto a liga das associações socia
listas contava há pouco (1927) 56.000 membi-òs, a das ássq- 
ciações protestantes 171.000; a dos católico^ eleva os seus 
efetivos a 317.0001 ; yi-f- -rír.;\ / ' f ; ■

Na totalidade das associações j uvenis, ocatolicismotèm 
Organizados 868.000 jovens* Abaixo de 21 anos; os protestaiii 
tes 458 000 (apenas á inêtádèj: e os sõciáli$tas 73 0ÒÓ Deci
didamente, i nà educação dá juventude, üin dós próblènjás 
sociais mais delicados dos hóssòs dias, a Igreja católica teiin-sè 
mostrado na Alemanha ao nívél de tôdas as exigências .

Ao lado de luzes que, na nossa civilização cohterhporâ- 
neà, parecÇm esperanças de aiiroras, há sòmhras carregadas 
dè crepúsculos; ào ladò dè surtos de regeneração, há èanaiside 
decadência e deerepitudé, Depois da guerra, sobretud^ acén- 
tuou-se ná Alemanha, como nos outros países è talvez mais 
que em outros países, o egoísmo pessimista e gozador a agra
var a nossa! crisè moral, a comprometer, coró uma diminuição 
do valor humano, todo o esplendor das conquistas mátêtíais 
do nosso progresso. Não foi um dos seus pensadores que, re
fletindo sôbre êstes sintomas dè dégenerescêncía social, publi
cou há poucos anos um livro pessimista sôbré a Decadência 
do Òcidehte? Manifestações, porém, degenerativas, sinais 
irrecusáveis de uma crise profunda no processo da npssa. civi
lização, êsses quem os poderá negar ante à eyddência dós 
fatos? - '>V' . ,/

É o f lagèlo do suicídio que avulta de dia para dia á acusar 
uma desproporção dolorosa entre os conflitos da vida e a re
sistência das almas. É a sêde do ouro, irritada pela febre do 
gôzo material e do prazer dos sentidos, a romper o equilíbrio 
dos valores humanos. É a decadência dos costumes e a desor
ganização crescente da família, cada vez menos apta à no
breza de sua missão de conservadora da espécie e felicitadora 
do homem. São males sérios e profundos c[uè, se não forem
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medicados come urgência e eficácia, poderão precipitàr as con
vulsões dè um paroxismo fatal r
:■ Ante a iminência destas ameaças graves, qual a atitüde 

do catolicismo-alemão? Qual a eficácia de sua ação preser- 
vàdòra :dás cónãições orgânicas da vida social? Quàl o êxito 
da sua resistência decidida aos agentes de desmoralização 
còntemporâneá?

Entremos logo em contato com os fatos . Onde quer que 
as estatísticas bem organizadas permitem avaliar com segu
rança alguns dos aspectos da vida moral dê um povo, o cato
licismo evidehcióu a sua superioridade incontestável. 2 

; Suicídios? Nos municípios; a proporção dos suicídios en
tre católicos e não católicos é de 1,02 para 2.30 sôbre 10.000 
habitantes; nas cidades, de 1,04 para 3,66. Por outra, os não 
católicos — protestantes, judeus ou acónfessionais — suici
dam-se duas ou três vêzes mais que os católicos. Q homem,
senhores, não atravessa a existência sem encontrar lutas e
conflitos,, internos e externos, que se agravam e multiplicam 
com a complexidade da vida civilizada.

São novas responsabilidades què se nos impõem: o catoli
cismo, mais que nenhuma outra confissão religiosa, é um 
guia seguro na existência; sabe defender eficazmenté os sèus 
fiéis contra as tentações covardes e anti-sociais do aniquila
mento. ■

Nascirr^entos ilegítimos? Também aqui, tanto nas regiões 
rurais como nas aglomerações urbanas os filhos eSpúrios são 
duas vêzes mais numerosos entre acatólicos do que entre ca
tólicos. '

Divórcios? Maior ainda a desproporção. Os lares se des
mantelam e as famílias se desorganizam com uma facilidade 
três vêzes maior entre os adeptos de outras crenças.

2 Ver quadros estatísticos sinópticos em H. Rost, Kulturkraft, 
pág. 83.
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ÇHse de natalidade? Mais aguda e mais ameaçadora em 
tôdas às regiões subtraídas à influência saneadôra dó catoli
cismo. O número de nativivos entre católicos é de 34,5 ou * 
35,2 por 1.000 habitantes, nas zonas > rurais è urbanas, e ape
nas de 27,6 ou 24,0 respectivamente, entre os dè outras con
fissões. É graças a esta natalidade vitoriosa que o catolicismo 
a.vulta de dia para dia e ameaça — feliz ameaça! conquis
tar pacificamente a Alemanha pelas simples íôrças de sua 
superioridade moral. 3 Na Prússia, entre 1911 e 1921, nas Y 
escolas populares, os alvmos protestantes diminuiram de 
167.327, os católicos não só não deçrèsceram, senão aumenta- 
ram de 30.239. Poucos meses antes da grande conflagração, 
um jornal luterano, o Wartburg (15 de maio de 1914), escre
via: “Mais 10 anos e o protestantismo, se lhe não acudir uma 
série de recursos inesperados, não possuirá na Prússia a me
tade da juventude” . Um pastor, Clausen, escrevia aindaYfe- 
centemente: “A Alemanha abrirá os olhos um dia e verá que 
se tornou \católica. Poderia parecer impossível, mas de dia 
para dia Be torna mais verdadeiro. Só na Prússia de 
9.628.280 contra 28.312.470 protestantès em 1885, os cató
licos tinham subido, em 1910, a 14.786.124contra 25.583.390. 
Não obstante as amputações dos tratados não conservaram •> 
êles o número de 12.135..600 contra 25.173.202 não católicos, 
a proporção de 1 para 2, em vez de 1 pára 3 ém 1885.”

Resumindo: No domínio social, o catolicismo alemão re
velou-seuma fôrça civilizadora de primeiro valor. Positiva
mente, na criação de instituições de caridade, de beneficência, 
de cooperação e educação social, nenhuma outra se lhe avan- 
tajou na intrepidez das iniciativas e na grandeza das realiza
ções. Negativamente, na barreira oposta à onda avassaladora 
de imoralidade e de princípios dissolventes dos costumes, 
individuais, domésticos e sociais, que constituem o maior pe
rigo da civilização contemporânea, a eficácia de sua inter-

. 3 Cf. RA. XLn, 1926, págs. 42-43.
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realçam na singularidade de um relêvo incontestável .
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Acima do domínio da ação social, paira a atmosfera do 
pèrísáfnentp. ■ Aqui se trayam as ^raiides lutas decisivas na 
história da humáhidade. Aqui jogam as doutririas os destinos 
da sua existência. A questão da verdade, pélá sua natureza, 
prima entre todas ás outras; Definitivamente derròtàda na 
arena da ciência ou da filosofia, á uma doutrina não lhe resta 
sérião o retirar-se da vida, e dèscánSàr, sob ura requiescat 
in-pace sem promesSas dè ressurreição;-no pó das bibliotecas, 
necrópoles dos pensamentos dos quais se retirou a alma imor
tal da verdadeV .

fíao há no ixiúndo moderno cenário mais amplo à luta 
das idéias que a;Alemanha. A sua atividade intelectual é 
prodigiosa: em quase todos os domínios do saber, — na filo
sofia cçrtamente, — a sua produção literária iguala oü supera 
á de quase tôdaSas outraS nações reünidas. O seu pensamen
to, às vêzes nebuloso, é profundo e original; renova-sè contt-
nuamente sem nunca se exaurir; os seus observadores não 
cessam de enriquecer com renoVadas pesquisas OS . pormenores 
da análise; os seus filósofos, em sínteses de grande éstilo, 
sabem repensar os grandes problemas em função de novas 
preocupações e projetá-los de outros centros de iluminação,

■ em perspectivas inesperadas.
Uma cultura geral, sólida-e ampla, elevada sôbre os ali

cerces de humanidades profundas, alteou o nível da instrução 
nacional, dando aos grandes mestres do seu pensamento um 
círculo de leitores numerosos, inteligentes, capazes de acom
panhar com interêsse e paixão as discussões mais elevadas. 
Em nenhum país se lê mais ou se lê tanto como na Alemanha.

Magnífico teatro — único no mundo — para pôr-se à 
prova a resistência, a solidez, a fecundidade do pensamento
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católico. Nesta efervescência de idéias, nesta atmosfera satu^ 
radâ de sistemas e doutrinas, qual è a átitudé, a influência, 
a vitalidade intelectual do catolicismo?

Neste estudo, poderiamos apresentar-vos um dos vultps 
de mais relêvo, analisar-lhe as idêiâs e 0 iníluxo exercido 
pela sua irradiação espiritual. A difiçuldádó'est&ria apenas 
na escolha. Um Romano Gúardini, titular da? cátedra de filo
sofia católica, récentemente fundada na trniversièàde dé: 
Beriim, índice significativo dos tempos — poderia ser-vos 
apresentado, talvez áo lado do desditoso Wíttig, como d pri
meiro escritor contemporâneo, que soube unir numa síntese 
felicíssima á clareza e a vibração da raça latina que lhe deu 
o sangue e a . sonoridade do nome, com a profundidade e a 
complexidade, esbatida em cambiante de> mil tonalidades deli
cadas do pensar germânico, em cuja atmosfera desabrochou, 
floriu e .amadureceu p séu talento- f‘Pèla èrrioção domada”,
escreve um outro francês (R. D’Haroourt, X’èsprif de la litur* 
gie, pág. S 3 0 ) ‘ ‘pelo çlassicismd da forma aliado à vibração 
mais aguda e mais moderna; pelo mármore compacto e sóbrio 
da frase, pela pureza despojada da linha, pèló sacrifício vo
luntário; pela vida que circula nas mais difíceis abstrações, 
coiorindo-as, ariiihandÒ-as, sem dèixar nunca* o pensamento 
secar ou estereotipar-se — Guardíni é um dos mais preclaros 
escritores da Alemanha moderna”. Um Max Scheler é um 
dos grandes pólos em tôrno dos quais gravita a evolução do 
pensamento filosófico da Europa Centrai, não Obstante o des
vio dós últimos anos que o afastou da Igreja, sob o signo dó 
seü catolicismo escréveu o que há de mais profundo e dura
douro na sua obra Üm Peter Wüst, professor em Colônia, 
e J. Geyser, catedráticõ da Universidade dè Munich, duas 
estréias de primeira grandeza no firmamento filosófico da 
Alemanha, tão ricamente constelado de luzes.

Êste método, porém, exigiria mais tempo do que o que se 
me concede; se, por um lado, focalizaria o vülto escolhido num 
campo visual mais iluminado, por outro diminuiria a im
pressão do conjunto e sacrificaria à evidência de uma hidi-



vidüálidade a grandeza imponente de «m grande movimento 
' coletivo/. / / . «•

O pensamento católico alemão não se manifesta* de fato, 
como fruto raro e isolado que amadureceu aqui e ali em algu- , 
ma inteligência de escol; é ó resultado de um imensò esíôrçó 
cultural que se caracteriza, dé üm lado, por uma absoluta 
competência técnica à altura das exigências científicas mais 
rigorosas; de outro, pela Contribuição original da riquéza 
cristã do seu conteúdo, aplicada aos problemas mais delica
dos da vida è da civilização contemporânea.

- Percorrei as diferentes esferas do pensamento moderno, 
aquelas principalmente em que a concepção filosófico-réligio- 
sa do universo pode influir sôbre as conclusões e juízos de 
valor: em tôdas elas encontrareis a contribuição católâca . 
eritre as ide primeiro valor . v / ;ó .

Na história, a obra de, Janssen, em 8 vols., hoje na 20.a 
edição, renova, na época tormèntada do Renascimento e da 
Reforma, quase tôdas as conclusões acêrca de um período em 
Cuja apreciação tanto inflüíram as paixões de partido; lyii- 
c h a e l , completando o trabalho de Janssen, dá-nos umã re
construção completa da civilização da Alemanha católica do 
século XIII e XIV; Pastor, na sua monumental História dos 
Papas, em 16 vols., talvez a obra-prima da historiografia con
temporânea, eclipsoú para sempre o trabalho congênere de 
L. Ranka, até aqui a mais afamada; Baumgartner deu-nos 
a mais completa história da literatura mundial até agora 
conhecida.

Nas ciências sociais Pesch terminou há pouco o 5.° volu
me da sua Economia Política, que vem tomar lugar sem desaire 
e sem favor ao lado dos grandes economistas von Schmeller, 
P hilligrossi, Ch. Wagner e Schoenberg. O Staatslexikon, 
grande dicionário de ciências políticas e sociais, do qual disse 
um crítico, À. Dõrrfutz {Deutsche Reichport, Stuttgart, 1913, 
pág. 170), que, se os católicos alemães de certa cultura mos
travam por via de regra um conhecimento mais amplo das
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questões econômicas do que ps protestantes, deviam-no, em 
boa parte, ao trabalho compreensivo realizado pelo Staàtsle-
X Ü CQ Jl. .

Em pedagogia, o noíhe de Willímann, hoje clássico, apa
rece-nos Como o fundador da pedagogia social; 0 grande Insr 
tituto Áíèmão para pedagogia científica, fundado recente- ’ í 
mente em Munster i. W., acaba de iniciar a publicação de í ■ 
uma biblioteca que em 25 vols. tratará- de maneira exaustiva: 
as grandes questões relativas à educação; em 1921 saía o 5;° 
vol. do Lexicón der PádagogiJç que não tèrtt similar èin nenhu
ma outra língua; 10 anos mais tarde, em 1931-32, já. vinha a 
lume dois novos volumes destinados a atualizar ás questões 
com os resultados das investigações do último decênio.

Só os trabalhos da Gqrres Gesallschaft, sociedade cientí
fica dós católicos alemães, fundada há cêrca; de meio séeulo 
e abraçando tôdas as ciências, com exceção da teologia, hon
rariam çom as dezenas de volumes publicados, a  mais concei
tuada Açadêmia científica dos países mais cultos.;

Sôbre revistas e bibliotecas, o tempo não permite nos 
demoremos mais detidamente.

Pela quantidade e pela qualidade da sua produção a 
ciência católica alemã não receia, o confronto com nenhuma 
outra. Trabalho científico, sério, píófündo, executado çom a y  
acribia e os rigores da metodologia mais exigente — eis o que 
nOs oferece Um balanço imparcial da . atividade Católica no 
domínio do saber. y ' S :-v :; v. y'

Infinimmênte mais valioso, porém, do que esta contri
buição por assim dizer material é o seu esforço ingente para 
resolver, à luz do cristianismo, os problemas capitais da nossa 
civilização contemporânea. Aqui a superioridade do pensa
mento católico afirma-se numa evidência vitoriosa é benfa- 
zeja. Demonstrá-la por completo, fora entrar em minúcias de 
uma análise que as estreitézas do tempo: não permitem. In
dicá-la no escôrço de uma síntése não me parece de todo 
impossível e é certamente tentador .
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Creio: não errar afirmando que em tômo da idéia de 
personalidade gravita tòdo o trabalho construtivo, dos nossos 
grandes pensadores, na Alemanha, mais talvez do que em 
outros países., Lêde Guahdini, K. Adam, H. Pesch, P. Wtjst 
e Sawicki e facilmente vos convencereis de que, em iluminar 
esta noção central, e em deduzir-lhe tôdas as aplicações prá
ticas no imenso domínio das ciências do hoinem, cdncentra-se 
o melhor dos seus esforços. E, nada mais opprtuno e nada
mais eficaz.

Da imensá;icrise que nos assoberba com a gravidade dos 
males presentes e a ameaça de futuras catâstrófés o grande 
responsável é incontestàvelmente o individualismo.

' Individualismo no campo religioso ináugurádo por Lute- 
rp que rompeu a unidade espiritual do Ocidente, dispersando 
às :álmas çristãs, sèmi unidade de fé, dè moral e de vínculos 
sociais, entregues à arbitrariedade e variaçõès do Üvre ekame 
individual, como bólides no firmamento às atrações capricho
sas e eventuais das grandes massàs que lhes cruzavam pela 
passagem. Individualismo no domínio filosófico, iniciado por 
D escartes, que, rompendo com a evoluçãp orgânica do pen
samento, renunciou à colaboração humana das gerações pará 
entregar o pensamento especulativo aos abalos e sobressaltos 
de revoluções indefinidas.

Individualismo na esfera social remontando a Rousseau,
para qUem a vida em' sociedade não é um fato natural, pri
mitivo, mas uma convenção, um pacto livre que dá a origem 
A j i #  eonium, fonte de corrupção e de infelicidades.

Individualismo no mundo das relações econômicas, en
tregues, sem direção jurídica nem regras morais, ao jôge livre , 
das concorrências individuais.

O resultado acumulado pela ação convergente de todos 
êstes individualismos funestos foi a complexidade inextricá- 
vel da grande crise moderna. O individualismo resolveu-se 
pràticamente num aumento de egoísmo e o egoísmo crescente 
de indivíduos, de clàsses, de ilações, torna de dia para dia
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mais instável e vacilante ò equilíbrio vital das instituições 
fundamentais do convívio humano.

A reação não poderia tardar e veio; como quase tôdas as 
reações, extjremada e violenta . É o grande movimento moder
no que, nas suas tonalidades mais ou; menos rubras, vai do 
socialismo ào eomünismo. :É a imensa queixa: da sociedade 
contra òs abusos e as desordens dô regime individualista . 
Abusos reais, desordens incontestáveis: daí a grande fôrça 
socialista como elemento de destruição. Como, nos exageros 
de sua crítica e no desconhecimento profundo d% natureza 
humana; ou na ausência de uma concepção integral da vida, 
está o segredo de> sua importância reçõnstrutora.

Na Alemanha as duas correntes extremadas encontraram 
taivez os seus expoentes mais representativos: Marx d eiiao  
comunismo a suá Magna Çarta; Nietzsghe é o individualismo 
feito homem. ■

, Entre os descendentes destas duas genealogias intelec
tuais o pfensamento católico, aprofundando o conhecimento 
do hometíjí e a süa dignidade pessoal, encontrou a chave de 
uma síntese superior em que se conciliam e resolvem os con
trastes aparentes déstas antinomias snpeWiçiáis. :

O homem não é só um indivíduo como os sêres inferiores, 
realizações efêmeras de uma determinada perfeição formal, 
completamente a serviço: do beih da espécie. Pela suá inteli
gência e vontade livre emerge acima da opacidade da maté
ria, entra em contato com valores espirituais e eternos, cuja 
realização em sí lhe condiciona o desenvolvimento e a perfei
ção próprià, A pessoa não se acha tôda subordinada à espé
cie, mas lhe transcende os limites; seus destinos não os encer
ra o tempo e o espaço, estendem-se, para cada homem, na 
vida imortalrdos espíritos. Á pessoa é, por isto, realizadora 
de valores morais e seus próprios, sujeita a déveres indecliná
veis e, por isto, titular dê  direitos intangíveis; na sua auto
nomia não depende nem pode depender de nenhuma criatura, 
nem, em hipótése alguma, pode ser rebaixada a simples con
dição de meio, à categoria de coisa a serviço total de um fim
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terreno, fôsse êle partido ou um Estado. A magnífica estru
tura da vida social, com a complexidade de suas relações 
interihdividuais, com a estabilidade de sua ordem jurídica, 
com a riqueza de seus bens culturais constitui apenas o 
quadro favorável ao desenvolvimento das personalidades, a 
atmosfera em que as almas possam desabrochar para a per
feição de sua imortalidade. Os quadros e as estruturas 
sociais, uns após outtos, varre-os o tempo na sua missão ine
xorável de devorar tudo o que é caduco; as almas despren
dem-se dç seus invólucros materiais para se fixarem, belas e 
grandes, da beleza atingida pela elevação de sua vida moral, 
nos esplendores indefectíveis da eternidade. E uma civiliza
ção humana terá realizado tanto mais perfeitamente o ideal 
de sua finalidade quanto mais fácil e mais abundante houver
oferecido aos seus beneficiários a oportunidade dé desenvol
verem os valores eternos depositados nas suas almas imortais. 
A pessoa não é para a sociedade, mas a sociedade para
a pessoa.

Por outro lado, na medida em que se forem realizando 
em cada uma os valpres do espírito, por uma emancipação 
progressiva da vida moral, diminuem as estreitezas esterili- 
zadqras do egoísmo e resolvem-se, na sua raiz, por uma valo
rização profunda do homem, os grandes obstáculos à vida 
social.

Cultivar no homem.os valores espirituais é emancipá-lo; 
emancipá-lo do jugo de suas paixões, da tirania de seus ins
tintos, da volubilidade de seus caprichos. É restituir-lhe a  
verdadeira liberdade e pô-la, dedicada e forte, a serviço dos 
bens superiores. Espiritualizar é universalizar e universalizar 
é socializar. A vida social eleva-se e intensifica-sé na propor
ção da grandeza fnoral dos seus membros,

Aplicai agora a fecundidade inexaurível dêstes princípios 
às grandes questões da vida moral, ao imenso domínio das 
ciências econômicas e sociais, à esfera da política e da peda
gogia — e vereis a contribuição sem par que à solução da
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mento católico. Individualismo, gerador de egòísinòsífi|ti^;; ’ 
táveis: comunismo, pai de opressões sem exemplo; Fõrá dá 
concepção cristã, o sistema planetário das nossas organizações i 
políticas, solicitadas contlnuamente pela atração poderosa
dêstes dois pólos opostos, viverá sempre a oscilar entre i a? v ; 

, reivindicações revolucionárias das liberdades pesáõáis e as
imposições opressoras das tiranias coletivas.

É assim a dignidade da pessoa humana, são os direitós 
intangíveis das nossas liberdades mais caras, é o critério 
essencial na organização dos valores humanos, é a ciVilização 
do espírito que estão sob a ameaça de uma catástrofe doloro
sa de que só o cristianismo nos poderá salvar, “À socialização 
não dará os seus frutos”, qscreve Fõrster, “senão na medida ;
da socialização das almas com Deús” .

Os católicos alemães têm a consciência nítida desta 
superioridade e das responsabilidades que ela impõe. “Na 
decadência do moderno”, escreve H. Rost, “a capacidade cul
tural da Igreja católica aparece-nos como a árvore perma^ 
nentemente verde com a frescura de suas sementes e o viço 
perene de seu vigor” .

O individualismo, frisa de tantos modos Guardini, “sig
nifica contração da almá em si mesma, estreitamento inve
joso, empobrecimento vital, por oclusão voluntária das fontes 
externas. Personalidade é expansão, dilatação em algo de 
maior e de mais alto que nós, intensificação da vida Vefda-- 
deira por saturação das realidades supremas”. (L'e$pn£ de 
la liturgie, págs. 12-13.) “No caos geral do espírito e da fé”, 
escreve P. Wust, pág. 355, “e só o católico pode einpreender 
êste apostolado, elevado e cheio de responsabilidades, no 
mundo ocidental contemporâneo”: E quaífdo pensamos que 
as forças destrutivas da antiga fé se fizeram sentir principal
mente no centro da Europa, nos países de civilizaçãá alemã, 
podemos dizer que sôbre os ombros do catolicismo alemão, 
pesa uma responsabilidade.
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; - >< Regozijamo-nos ao ver, ao lado desta conspiência viva de
uma grande responsabilidade, a profundeza séria e os resul
tados magníficos com que delas se desempenha o catolicismo.
. . Verdade no domínio da inteligência, êle ê otimismo sadio 
no;terreno da ação, luz' de esperança e fonte de energias 
inesgotáveis. Na visão comunista de K . M a r x , a evolução da 
história obedece ao férreo determinismo dos fatôres éconòmir 
cos de que todos bs valores humanos, aihdá os mais altos, são 
epifenômenos ou supereStruturas inelutàvclmente condicio
nadas . Na síntese pessimista de O . S p e n g l e r , o homem é 
apenas o lugar, dá realização passiva de uma evoliição cós
mica que lhe não é possível modificar com a sua ação pes
soal : marchamos fatalmente para decadência da civilização 
ocidental. A  filosofia racionalistayde K a n t , desenvolvida por 
S c h o pé n h a u e r  e H artjvuuín , rematava também numa cónfisr 
são de negro pessimismo: um apêlo desesperado para o suicí
dio cósmico como único têrmo desejável à história da huma
nidade .

Nossa visão da vida, ainda nas épocas mais atormentadas, 
sobredoira-se sempre de esperanças imarçescíveis. Nós cremos 
na liberdade remida do homem e na Providência bondosa de 
Deus. A liberdade do homem, atraída pelo ideal cristão, é 
capaz dé ressurreições admiráveis, e no trabalho lento e anô
nimo destas renovações individuais prepara-se a regeneração 
social dos povos. A Providência de Deus, nos desígnios de sua 
bondade, suscita, quando menos se espera, estas personalida
des privilegiadas “pelas quais”, diz Wust, “o espírito cristão 
atua no curso da história, com êste entusiasmo que realizou 
sempre o milagre de libertar o homem do pêso de sua anima
lidade” ^

Regozijamo-ifbs ao ver esta consciência viva de uma 
grande responsabilidade histórica, e alegramo-nos ao averi
guar a seriedade, a profundeza e os resultados magníficos 
com que dela se desempenha o catolicismo alemão: Na vita
lidade de suas forças reconstrutoras descansam tantas espe-
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ranças nossas. E do exemplo dos nossos irmãòs tiremos um 
exemplo, um estímulo e uma lição: á que se encerra nestas 
palavras de Peter Wust:

“O fatalismo dêstes últimos anos, tal qual se revelou na 
Filosofia da História de P. Spendeb, descobriu a todos, que se 
deve considerar o homem como o lugar de realização passiva 
de uma evolução cósmica submetida ao determinismo das 
leis sem lugar para uma ação; pessoal, Outro é ò otimismo 
sadio da nossa concepção: cristão E ahistória,;-nc)S:vi3atfet^0i;;’ 
todas as époeas o vigor de personalidades pèlas quàis o êspí* 
rito: cristão pode agir nó evolvér dos acontecimentos com êste 
entusiasmo que .realizou sempre o milagre de libertar o hp* 
infira do pêso de sua animalidade.” Trabalhemos, e oremos 
para acelerar o advento destas “personalidades poderosas 
que foram •sempre na História os motores; do Eterno” 
(págs. 354-355). v*

Trabalhar para a realização desta “sinergia da vontade 
humana e dá, vontade divina’’, desta síntese misteriosa da 
Providência de Deus e da atividade do homem, eis o que vive 
na consciência dos nossos hanãos dò Nòrte. .

Onde as almas sentem assim á atração do heroísmo que 
regenera e salva, do heroísmo na ação e do heroísmo no 
sacrifício, aí palpita em tôda a sua vitalidade o espírito de 
Cristo,, que nos trouxe a grande mensagem da esperança de 
um Deus que ama a uma humanidade que sofre. Eis o mais 
belo elogio; que de si nos pçdia escrever, eis a lição mais 
fecunda qüeyna hora presente nós pode dar 0 catolicismo 
alemão. ;'

A filosofia eScolástica na Alemanha encontrou, logo há 
primeira hora do seu renascimento, a colaboração erudita e 
preciosa de Kleutgen e de Stoeckl, e de então para cá vem-se 
desenvolvendo uma vitalidade conquistadora. . .

Enquanto Ehrle, Baemker e Grabmann se deram às 
investigações de ordem histórica, os problemas especulativos 
foram tratados, em tôda a sua amplitude, por Horsthbein, 
CATHREirr, Mausbach, Geyser, Pesch, Sawicki, Froebes, o
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autor do mais completo tratado de Psicologia experimental, 
Pzywaba, um dos finos e perspicazes analistas da filosofia 
religiosa contemporânea, è inumeráveis outros, fcujás obras 
encheriam uma biblioteca.

Do clero passou a filosofia nascente a interessar os lei- 
, gos e o. último chanceler do Império, Barão von Hertling, 

era um tomistá ativo e f ècun<|o.
Não passaram muitos anos e tôda esta renascença espe

rançosa do pensamento medieval entrou a exercer também 
a sua ação behfazeja no pensamento que se desenvolvia alheio 
à irradiação da doutrma católica. Ná Fenomenologia de 
Sheler e de Heiddeger, no realismo de Ruelpe, são visíveis 
e por vêzes cçnfessadas ás influências da síntese peripatéticã. 
O tratado de História da Filosofia de Ueberweg, o mais com
pleto do gênero, consagra um dos seus çinco volumes e o rnais 
alentado à gênese e evolução do pensamento medieval; para 
redigi-lo foi convidado um dos nossos professôres universitá
rios: para a 10.a edição, Baungartner; para a l l . a, Geyer. 
é  significativo: ontem, aindá, desèmbaraçaram-se os histo
riadores das idéias do período medieval com duas ou três 
curtas, páginas; hoje, ante a revelação da riqueza e da com
plexidade do seu pensamento, consagra-se-llie um inteiro 
volume como às eras de maiâ esplendor filosófico: o período 
grego, ou o moderno. Reabilitação histórica e atuálidade de 
vida na luta contemporânea das idéias. Eucken, professor 
de filosofia em Berlim, escreveu há alguns anos' um opúsculo 
ém que nos mostra dois mundos se defrontando em luta na 
arena do pensamento moderno: Tomás de Aquino e Kant, 
E vós sabeis o que representam êstes dois nomes. Tomás é 
afirmação da inteligência e do ser; é a filosofia do que é, 
objetiva, rasgada a tôdas as possibilidades do futuro e a tôda 
a plasticidade do real. Kant é negação da Inteligência como 
faculdade do ser; é a razão, suicidando-se numa autocrítica 
paralogística; é o homem, isolado do Universo inacessível, 
enclausurando-se no isolamento de um solipsismo imper
meável .



A mocidade tem uma missão providencial na história. 
Sua razão de ser não é só dar o último remate à formação 
dos que vão substituir as gerações de ontem ceifadas: pela 
morte. Os moços não deverão subir , ao cenário da vida para 
tomar as mesmas atitudes e repetir os mesmos gestos dos 
que o precederam. Sua missão é assegurar o elemento dinâ
mico, essencial ao progresso da humanidade. Com o volver 
dos anos, os homens vão perdendo a sua vitalidade e, com ela, 
o poder de adaptação às exigências de uma realidade em . 
movimento. A esclerose endurece bs órgãos, o hábito para
lisa as iniciativas do espírito. O velho já não aprende nem 
progride; fcepete atitudes e não modifica os automatismos 
montados èm outros tempos. Se só das suas mãos trêmulas 
e sem yigor dependera o curso dos acontecimentos, a huma
nidade se imobilizaria numa estagnação vizinha dá morte.

A juventude traz, com a exuberância de vida, uma plas
ticidade de adaptação, que permite a marcha para diante — 
correção de erros antigos, realização de novas esperanças. 
Mas, por isso mesmo, graves também são as'suas responsabi
lidades • :Quém maneja utaà grande fôrça podè construir e 
pode destruir,1 elevar monumentos duradoiros e juncar o solo 
de destroços inúteis. Que a mocidade de hoje tome consciên
cia viva de sua missão e para ela se prepare com ardor e 
seriedade é“ o que todos desejamos para o seu bem e sua 
glória.

E não é difícil, no caos das tendências contemporâneas, 
que se entrechocam em lutas épicas, discernir, em suas gran
des linhas, a vocação providencial das gerações que sobem. 
Os elementos negativos que, há alguns séculos, vinham sola-

MOCIDADE
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pandO òs fundamentos da civilização ocidental, manifestam- 
se, aos nossos olhos, em tôda a virulência de sua capacidade 
destruidora dòs; verdadeiro» valores hurhanos.. Sob a ação de 
sua influência, o nosso progresso foi essencialmente unilate
ral é mutiladov Dominamos o mundo material, aperfeiçoa
mos a eficiência das nossaS técnicas, vencemos obstáculos, 
falamos mais alto e corremos com maior velocidade. — 
Progresso quantitativo. Mas esquecemos o homem è os seus 
valores específicos. Não lhe asseguramos a vitória sôbre os 
instintos indisciplinados. Nâò lhe pesamos as paixõès violem 
tás a sérviço de umá razão equilibrada. Não lhe aumentamos 
a liberdade interior, a generosidade, o desinteresse, a dedica
ção aòá ideais da justiça e da fraternidade, da paz e do amor 
Na frase de Èucken: ganhamos um mundo e perdemos á  
alma. Esqúèeéumos que á  . alma da cultura é a cultura da 
alm a. .y/Vv';'

E aí está a grande missão da juventude contemporânea: 
reconquistai- o homem a si mesmo, assegurar o triunfo dos 
valores rdo espírito que unem é constroem sôbre o domínio 
doS interêsses materiais que dividem, opõèm e semeiam ódios, 
destruição e mprte.

Para a realização dêste grande ideal: disciplina das fôr- 
ças instintivas, entusiasmo pára tudo o que é riobre e elevado, 
ascese dominadora do orgulho, da violência.

Os jovens qüe enverèdarèm sinceramente por esta via de 
salvação da nossa cultura periclitante já são cristãos òu bem 
cedo encontrarão ò cristianismo.

Para òs indivíduos comò para os povós o Evangelho foi 
sempre a grande força de regeneração. Nas grandes crises 
da humanidade, da sua fôrça inesgotável de vida partiu o 
mais poderoso impulso de ascensão çivilizadora que a história 
conhece. ‘

Resumindo 20 séculos de experiência, disse-o, insuspeito, 
Taine: “O cristianismo é o grande par de asas indispensável 
para elevar o homem acima de si mesmo... Só êle poderá



eter-ríos no declive fatal e travar o movimehto Insensível 
om que, contlnuamente, levada pelo seu pêso original, a 
tossa raça retrograda para òs abismos” .

Em noSsos dias, só ò cristianismo rèstituirá ;à pessoa hu- ; 
lana a SUa eminente dignidade e os meios de sua expansão 
itegral na unidade intensa da vida interior. Sô ó crístíânis- 
10 poderá assegurar, com os fundamentos de iima solidarie- 
adé real, a paz e união a está atormentada família feumaná 
ue nunca sè viu tão dividida e nunca sentiu tanto á ndstàl-: i 
ia da fraternidade. -/'a :

Grandeza espiritual do homem e união da hunianidàde: 
.uas lacunas e duas aspirações profundas da nossa civiliza-’

Trabalhar para realizá-las: missão dos moços de hoje.
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É uma consolação para uma alma de sacerdote implorar 
as bênçãos de Deus sôbre uma grande oficina destinada às 
indústrias gráficas. Para queih olha mais profundamente, as 
coisas, a indústria do livro ocupa, entre tôdas as outras, um 
pôsto absolutamente singular. Numa fábrica de tecidos entra 
a matéria-prima — lã, álgodão, sêda; é trabalhada, trans
formada, sai o produto manufaturado, um tecido destinado 
a um uso.da mesma ordem, a uma finalidade física de prote- 
gèr é ornar o corpo do homem.

Num laboratório de química entra também a sua maté
ria-prima— folhas de digitalis, grãos de café ou coisa outra; 
submete-se a análises, dosagens, purificações, extrai-se-lhe 
o princípio ativo, puro, o alcalóide desejado, a digitalina, a 
cafeína, que irão produzir ações e reações biológicas situadas 
no mesmo nível ontológico.

Estamos numa grande tipografia. Entra também a ma
téria-prima ' Qual é ela? Pâpel, tinta, sim, mas como coisa 
secundária, importante no pêso físico, acessória na impor
tância moral e comercial . .

Aqui a matéria-prima importante- é o manuscrito de um 
autor, o original de uma obra. Esta obra o que é? É filha da 
inteligência, um bem do espírito. Será talvez uma concepção 
do homem e da vida, rica de conseqüências que podem eno
brecer ou degradai: o homem, orientá-lo para a realização dos 
seus destinos, ou atirá-lo, sem leme e sem bússola, no mar 
revôlto das paixões .

Será talvez a invenção de um técnico, fruto de estudos 
e de experiências que irá amanhã revolucionar as condições 
da produção, acumular riquezas, disseminar pobrezas, provo-

NA BÊNÇÃO DE UMA EDITORA CATÓLICA
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car desequilíbrios econômicos, resolver ou criar novos pro
blemas sociais?
v Poderá ser ainda as ascensões espirituais de uma alma 
religiosa, uth ramalhete de pensamentos elevados, de senti
mentos nobres e delicados de uma alma, que, furtando-se às 
impressões fálazes do qúe passa, nos traz algumas notas de 
eternidade que orquestram o colóquio com Deüs.

Eis a matéria-prima que pára aipii entra: o fruto pre
cioso da atividade espiritual do homem.

E *entram em ação estas máquinas poderosas: forjam, 
multiplicam, distribuem êstes pequeninos sinais que possuem 
o condão misterioso de ser o veículo de realidades de uma 
ordem superior: idéias, sentimentos, paixões, as vibrações 
tôdas do espírito. > ’v

E amanhã aquêle modesto original que entrara solitário 
sai multiplicado por cem, por mil, por um milhão e entra U 
agir assiiri poderosamente sôbfe as inteligências, os corações 
e a atividade dos homens. E na história da cultura de um 
povo, talvez ná história da cultura da humanidade, comece 
a agir uma nova fôrça de transformação — uma Imitação de 
Cristo, um Contrato Social, um Manifesto comunista, um 
Meirikampf — instrumento do bem ou do mal, dissèminador 
de felicidadè ou de desgraça humana, alavanca de ascensões 
interiores para Deus, ou germe de ódios fratricidas que nutrem 
lágrimas e sangues.

Responsabilidade terrível! Consoladora responsabilidade. 
Neste momento consoladora responsabilidade. As almas ge
nerosas que concentraram os seus esforços, os seüs capitais, 
as suas competências técnicas para dar vida e fôrça e vigor 
a esta emprêsa gráfica, são destas que, no cenário da luta 
entre o bem e o mal que preside à vida humana? se alistaram 
decididamente no campo do bem. Hoje, a Providência lhes 
põe na mão uín instrumento poderoso de irradiação benfa- 
zeja. Regozijemo-nos. Agradeçamos a Deus.



; Façamos voto? de não ficarmos abaixo das nossas res- 
• ponsabilidades e da expectativa alheia. È o significado desta 

cerimônia religiosa . Quando, às bênçãps de Deus se aliam os 
esforços das almas de boa vontade, o futuro comporta tôdas 
as esperáriçás.



ALOCUÇAO A SOCIEDADE JURÍDICA SANTO IVO

. * Sob os bons auspícios de uma existência viivedoira e
fecunda, nascia há cinco -anos a Sociedade Jurídicà Santo 
Ivo. O que então eram. simples promessas e esperanças de 
flores, hoje, volvido um lustro, é uma realidade consoladora, 
fruto amadurecido de esforços que não esmoreceram ante as 
dificuldades inevitáveis de tudo o que Começa. As boas von
tades que então se congregavam, atraídas pela fôrça de um 
grande ideal, não desfaleceram na. constância dos seus pro
pósitos; outras, pelo camirmo, se, lhe fqrahi associando e fum 
dindò a siia colaboração homogênea na convergência das 
mesmas firiplidades. Hojey sòlidapienté qrganizadá na sua 
estrutura, a. sociedade, ^ue tesm reunido no seu seio tantos 
cultores do direito e distintos católicos,, pode contemplar com * 
satisfação. através dos seus ^relatórios, um pássádo <íe reali
zações fecundas e lançar-se confiada no porvir para ,a con
quista de novas e mais amplas benemeréncias..

Nesta fundação e nesta: Consolidação de uma sociedade 
que reunisse os juristas católicos e ps preparasse parâ o exer
cício mais eficaz de sua influência social, há ,. incontestàvel- 
mente, um desígnio admirável da Providência . Há cinco anos 
ninguém, sem. dúvida, podèria prever as circunstâncias em 
que se acha envolvido atualmente o Brasil e, em nenhum 
outro momento da sua história, mais imperiosa e inadiável 
se impõe a intervenção do pensamento a da ação católica para 
o bem da pátria comum. Ainda recentemente, um dos me
lhores observadores dos fatos sociais contemporâneos, Gui-

* Não foi pronunciada.
Esquema: Catolicidade — Integridade.
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lh erm e  F errero, depois de descrever as manifestações uni
versais da “febre do mundo”, concluía com estas reflexões 
sensatas: “A vida gira sempre èm tôrno de certos princípios 
cujo número cresce lentamente com as gerações, mas não 
variam muito. Muda, sim, a  matéria a que se aplicam, que 
é mais ou menos rica, variada; dócil, resistente; os princípios 
não mudam * As épocas de perturbações precisam de espíritos 
capazes de reconduzir os homens a êstes princípios eternos, 
t a l  deveria ser hoje a  missão dá religião, da literatura, da 
filosofia è em certa medida, também da arte” , (lltystration, 
15 fev. 1930. Apad Charmót, L’âme de tféduc., pág. 222).

Esta função réstáuradora do equilíbrio humano rias épo
cas desorientadas de crise, que o professor da Sorboná atribui 
indiscriminadamente aos sacerdotes e aos pensadores, aos lite-/ 
ratos é artistas, a todos os que, pela pena õu pela palavra, 
pela idéia ou pela ação, éxêrfcetti a influência dé condutores 
de povos, parece-me qUe de modo especial e a títulos muito 
mais onerosos incumbe-nos a quantos temos a  ventura de 
conhecer e de viver na plenitude da luz evangélica. Foi aos 
seüs discípulo^ que Cristò disse: “vós sois a luz do-múrido; 
vós sois o sal da terra” . Missão de grandes e indeclináveis 
responsabilidades a que nos foi então confiada, mas também 
missão altamente honrosa e meritória: a de trabalhar sem
pre pela vitória dá verdade qüe Salva, a de lutar sem dèsfáíe- 
cimentos nem intermitências contra o poder dissolvente e 
corruptor das paixões que, sempre a renascerem do fundo 
menos bom da nossa riatureza, ameaçam continuamente a 
grandeza dos indivíduos e a vitalidade dós povos.

Êstes princípios eternos, de que nos falava há pouco 
Ferrero, que se devesm, num esfôrço contínuo de adaptação, 
aplicar ao conteúdo variável nas formas contingentes do viver 
social, nós os possuímos em todo o brilho de sua certeza, e 
esconder, inútil e estéril, um tesoiro que Deus nos confiou é 
incorrer em tôdas as condenações fulminadas contra o servo 
mau que enterrou o Talento do seu Senhor.



Não é possível, bem o vêdes, náaiisÉ ̂ ' ' ■ 1 . . ’ 
alocuçao demonstrar-vos tôda a riquezá d m è s ^ |
tãos com multiforme atualidade de suas apííSâ^,.
jas nos diferentes domínios da atividade hum ana i
fôra possível çdmpendiá-lps todos na simplicida<i|||||
que no âmbito de sua universalidade abraçasse è s|
todos os demais, eu o iria procurar resumido rio
dia católico que constitui, o hósso mais legítimo título 1
ria- Segundo a ênérgia. original do étimo grègo, vivér :ç lf |
liCamente equivale a viver em conformidade com o tódolf"
a Igreja de Cristo, denominarse católica, não só porque quan?
titativamente ela se estende de direito e prõgressivamente
vai estendendo-se de fato, à universalidade dos homens sem
distinção de fronteiras de naciorialidad.es, riem diversidade de 
raças, rijas ainda pprquè, no hpmem, ela se dirige à tbtalidadè 
dé suas' exigências e satisfaz plenamente à : integridade, de 
suas mais profundas aspirações.
; Catoliçidade é, portantô, no sCntido .mais genuíno e feal 

da palavra, universalidade. E senso católico é senso de> tota
lidade, de compreensão do homem na variedade multiforme 
dps seus aspectos, de harmonia integral de todos os seus 
elementos de perfeição, *le conciliação profunda, na verdade 
completa, das aparentes antinomias superficiais que expli
cam a existência dos nossos contrastes interiores e das nossas
lutas sociais.

Òra ó de que mais sofre o mundo contemporâneo, ria 
multiplicidade das crises que o dilaceram e humilham, é pre
cisamente desta ruptura dè unidade, dêste desequilíbrio fun
cional, origem de atrofiás lamentáveis e de hipertrofias dolo
rosas.

A fonte primeira dêste mal remonta ao alvorecer dos 
tempos modernos, à era dos grandes cismas e das divisões 
dilacerantes. Uma vez lançadas no declive fatal, os séculos
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foram, de geração em geração/ agravando as çisões e multi
plicando e aprofundando os abismos de separações funestas.

Lutero rompeu com a unidade da Igreja, que havia fun
dado a unidade e a grandeza e o esplendor da civilização 
cristã. O Estado não tardou em separar-se da Igreja, ou 
absorVê4a em uniões interessadas, divorciando-se assim da
religião ou trarisformando-à em .instrumentum regni. Para
lelamente a estas desarticulações na estrutura social se foi 
processàndp, no domínio superior das idéias; uma divisão não 
menos profunda e talvez de cpméqüênciàs mais duràdoiras. 
À filosofia começou por desligãr-se inteiramentè da teologia 
para se lhe opor, pouco depois, em lutá de morte. De ciências 
distintas mas colaboradoras harmoniosas que são e deviam 
ser,, passaram a se desconhecerem como estranhas e ainda a 
se hostilizarem como inimigas. Um abismo chama outro abis
mo. O primeiro divórcio provocou outros divórcios. Da filo
sofia se foram proclamando independentes umas após as 
outras as diferentes disciplinas científicas.. E n o  reino dó 
saber, em vez da unidade que espelha a harmonia das coisas, 
a dispersão desarticulada que as desorganiza e opõe. Cada 
ciência encerrou-se no isolamento de seu objeto limitado por 
uma abstração; desenvolveu-se no seu domínio com onírhodá 
independência e esqueceu as coordenações é subordinações 
jèrárquicas que a vinculavam ao eonjuntó das outras (flisóipií- 
nas, e não raro, numa tentada usürpação de hegemonia, pre-
tendeu> com os elementos exclusivos de .sua competência, 
dar uma interpretàção total da realidade. Assim é qúe sucès- 
sivaménte, a mecânica, a biologia, a economia política; a 
sociologia, se transformaram em mecanicismo, biologismo, 
èconomismo e sociologismo, isto é, em sistemas filosóficos 
fechados com pretensões à explicação definitiva e completa 
dos enigmas todos do Homem e do Universo. XJmiateralismo 
todo em detrimento da verdade; princípios exatos nas fron- 
teitas de uma especialidaçjg, correspondente a uma zona 
limitada do real, foram indévidamente arvorados a reger e 
explicar a realidade inteira. Eompeu-se assim a harmonia e



TEMAS 6IVERSÓS — '455

corii ela a Subordiqação essenciàl do coriHeèimèntò à ‘ totali
dade de seu objeto: Á realidade é um todo heterogêneo mas 
harmônico: o universo é cosmos, não é caos; á totalidade da 
ciêiicia, que deve espelhar dòcilmente a totalidade do real, 
nãò pode ser anarquia, reflexo do caos; mas jerarqüia, expres
são db cosmos. Em vez de um império legítimo das ciências 
máis elevadas* um imperialismo invasor de cada ciênbiá in
disciplinada fora dós seus domínios. * •

Por sua véz, pela influência profunda e incoercível que 
exercem as idéias no desenvolvimento e ria, Orientação dòs< 
fatos sociais, a dispersão e a desorganização das várias dis
ciplinas científicas foi refletir-se •desastradamenté nas suas 
aplicações concretas no domínio da vida nas suas diferentes 
manifestações. O próprio direito, perdendo o contato com as 
ciências da realidade total, com às ciências dó homèiri çorri* 
pletci è in^pirando-se nas oscilações do positivismo juridiòò. 
Õrá puma,' órá noutra das ciências positivas isoladas —■ aqui 
históricas, ãli evolucionistas e biológicas, acolá sociõlogistás 
— deixou de refletir a vida humana na totalidade de suas 
exigências e dar aos povos à estrutura jurídica que lhes asse
gurasse os benefícios da paz no désenvõlvimento:da ordem.

Eis, na sua expressão genuína e nas suas fontes primèi- 
ras; o grande mal <Je que vos falava. a princípio, e contra o 
qual, à nós católicos, incumbe, còm singular urgência, o dever 
de reagir dêsassombradamente. Cumpre reinfundir o senso 
de totalidade humana num mundo torturado por tantas rup
turas funestas. A paz e o progresso não se poderão assegurar 
senão por êste preço. ■'/

E para não ficarmos só na generalidade dos grandes 
princípios, indicarei uma,ou outra das suas aplicações mais 
atuais. .

A economia política divorciou-se pràticamente dos impe
rativos éticos que regem tôda a atividade humana. Resulta-

Tirada da alocução proferida na fundação do Instjtuto Cató
lico.
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dò: a grande questão social que gravita tôda sôbre as relações 
entre o capital e o trabalho. Q trabalho foi considerado sò- 
inente no sen aspecto econômico, avaliado pela sua capaci
dade produtiva; no operário não se viu senão a máquina viva, 
de' que cumpria tirar o máximo de rendimento; esqueceram 
que era um cidadão, um chefe de família, um homem com 
tôdás as exigências, os direitos, as grandezas da natureza 
humana. Nesta dissociação entre o trabalho e o trabalhador 
reside uma das causas profundas do nosso mal-estar social. 
“O cristianismo”, nó dizer de Fõrster (Uécole èt le caractère, 
pág. 131), “uniu a alma e o trabalho” . Para o pagão, o exercí
cio da atividade não se lhe apresentava senão na sua mate
rialidade externa: ela o desprezava como indigno de si; era 
mister de, escravos, não ocupação de homens livreis. Na con
cepção cristã dilatáram-se os horizontes divinos da vida. Q 
trabalho apareceu-nos como o grandèv meio dè aperfeiçoa
mento moral; a escola em que aprendemos a nos dominar a 
nós mesmos, a aperfeiçoar, com o exercício, os dons que DeuS 
■ nos deu, a pôr ao serviço dè nossos irmãos tôdás as nossas 
possibilidades de bem fazer. Articulou-se destarte a mono
tonia das nossas ocupações cotidianas com á atividade: espiri
tual quei nos leva à realização dos nossos destinos e das nos
sas ; ■áspirações mais profundas para um bem infinito; Foi 
ümá transfiguração completa: o cristão, na sua concepção 
verdadeira da vida e das suas finalidades* encontra sempre 
motivos de fidelidade, de dedicação, de amor ao trabalho e a 
servir ao bem comum. Na separação entre o trabalho da vida 
rompeu-se esta harmonia e, com ela, se colocou o problema 
do trabalho em têrmos insolúveis, como em têrmos também 
insolúveis, e pela mesma razão, se foi simultâneamente colo
cando a questão do capital. Bem está que se constitua uma 
ciência econômica de caráter «experimental, ocupada em 
observar e invèstigar as leis que regem a produção, a distri
buição é o consumo dos bens materiais. A ciência pode 
abstrair de uma realidade complexa um dos seus aspectos e 
considerá-lo isoladamente. Mas uma ciência assim constituí



TEMAS DIVERSOS: — 461

da não pode pretender o govêrno da ação ecpnômica. Se a 
ciência é abstrata e, por isso- analítica* a ação é concreta e, 
portanto, sintética. A ação não é puranjehte econômicá, mas‘ 
humana, é por isso regida não só por leis econômicas mas 
ainda pelas normas que governam necessariamente tôda e 
qualquer atividade humana. O que governa a ação do ho
mem não é nem pode ser uma ciência experimental, mas unia 
doutrina do homem, uma sabedoria da vida^Àá'ciências énj-- 
píricas poderão, quando muito, oferecer uma premissa menor 
qüe se deverá subordinar aos fins é aos destino* dóahqmens 
Só uma doutrina econômica poderá ser normativa d a ' vida 
econômica, e uma doutrina econômica resulta dá síntese ent,re 
as ciências experimentais da economia ç a, sabedoria superior 
da natureza e dos destinos humanos. Porque sé construiu a 
abstração do homo oeconòmicus e com ela se identificou io 
homem total, chegamos, de consequência em conseqüênpia* 
à crise social contemporânea, com tôdas: as suas dores, angús
tias e dilaóerações profundas. É o que vão percebendo com 
nitidez cadà vez maior os observadores profundos das reali
dades sociais. No seu grande tratado, em 3 vols., sôbre Prin- 
cípios de economia nacional é míemacionoZ, publicados entre 
1929 e 1932, L. Broòard escreveu esta sentença a que não nos 
haviam habituado os economistas do utilitarismo liberal: ‘‘A 
moralidade é a chave de abóbada da economia nacional” (II, 
pág. 543). Üm ensaísta norte-americano* Irving Babbitt, 
num estudo sôbre a Democracia, vindo à lüz ém New York 
em 1924, chegava à mesma conclusão (Demoçracy and Lea- 
dêrship, pág. .1): “O problema econômico, estud*dp a fundo, 
revelará as suas ligações com o problema político; o problema 
político, por sua vez, aparecerá conexo com o problema filo
sófico; e o problema filosófico se manifestará bem cedo inse
parável do problema religioso”.

Quereis outra explicação? Passai do problema econômico 
para o pedagógico. Também aqui as mesmas causas a pro
duzirem idênticos efeitos. Mutilação da® vida pelor exclusivis- 
mo das técnicas abstratas. As observações e progressos expe-
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rimentâis da higiene e da psicologia enriqueceram a técnica 
. pedagógica de um tesoirò de informações preciosas para a 
instalação mais salubre dos prédios escolares e organização 
mais eficiente dos métodos de ensino. E com isto julgou o 
laicismò escolar que estava resolvido o problema da educação.

. O que era uma questão de vida ficou reduzida a uma aplica
ção precisa de pesos e medidas . Não se quis ver que não é 
possível dirigir uma evolução sem lhe conhecer o têrmo, não 
é possível formar ou dirigir a formação de um homem sem 
lhe conhecer a natureza e os destinos. É tôda a solução dada 
à questão das origens é dos fins da nossa natureza envolvé 
necessàriamente uma resposta ao problema religioso. “Tôda 
a educação”, escreveu, portanto, com razão um dos grandes 
pensadores inglêses contemporâneos, Whitehèad, “é esseri- 
cialmente religiosa” . Excluir das èscplas a influência insubs
tituível do ensino religioso é esquecer esta compenetração, 
tão evidenciada pela moderna psicologia dá estrutura, esta 
compenetração de tôdás as esferas dá vida na psique indivi
dual, é mutilar a educação humana do que lhes constitui a 
sua essência mais viva, é, não refletir que a “alma da educa
ção é a educação da alma” (Fõrster) . Porque nos maravi
lharmos depois que o laicismò escolar não tenha dado os 
frutos de vida qúe dêle inconsideradamente se esperavam .p 
que a difusão do ensino sem Deus tenha coincidido com umâ 
baixa de moralidade individual e profissional, administrativa 
e política?

Aí tendes, senhores, o campo imenso de ação de que 
Vimos apenas uma ou outra das suas múltiplas aplicações e 
que se entreabre à generosidade das vossas iniciativas e à 
perseverança dos vossos esforços. Ao laicismò que por tôda 
a parte separa e mutila, divide e opõe, urge contrapor uma 
concepção integral da vida na integridade de suas exigências 
e na harmonia profunda de seus contrastes aparentes, Se o 
domínio das realidades superiores do espírito escada, por sua 
natureza, à competência dos poderes civis, se âo Estado não 
assiste o direito de impor aos cidadãos umâ crença religiosa
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por meio dé medidas legais ou de sanções còátivas, incumbè- 
lhe todavia, o dever primordial de respeitar a consciência 
espiritual dos seus membros e não criar o menor obstáculo 
legislativo à influência salutar da religião em todos os domí
nios da formação e da atividade humana a que, por sua pró
pria essência, necessàriamente estende o raio: de sua ação 
multiforme. Proceder de outra forma, entender a iinparçia- 
lidadè do Estado num sentido dé exclusão dá influência reli
giosa de tôdas as esferás da vida social e pública, dèsde a 
organização dás escolas até a constituição das fánriíliaé, é 
transformar o mecanismo administrativo no mais eficaz,
ainda que menos violento, dos dissolventes das convicções es
pirituais de um povo, é pôr tôda a influência das instituições 
oficiais a serviço da sua descristianização lenta mas inevitá
vel. Assim, o Estado, que devera ser o reflexo, a organização 
jurídica da consciência de uma nação e a defesa de seus 
interêsses Vitais de existência, passa a trabalhar pára a ruína 
própria e 4o povo que não soube elevar às. alturas de: urna 
cultura profundamente humana. Não nos iludamos: na vida
de um povo há civilização e h à  cultura (nò sentido que a 
êstes dois têrmos dá Fõrster) . Civilização é técnica, é organi
zação éxterna, é esplendor de progresso material, n^ma pala
vra, é tudo o que representa uma conquistá do hopiem Sôbre 
a matéria, um domínio da inteligência sôbre as energias dâ 
natureza. Cultura é grandeza dè alma, é fidelidade ao dever, 
é nobreza e distinção de sentimentos, é, ém síntese, conquista 
do homem sôbre si mesmo, domínio da vontade e da rázão
sôbre as tendências inferiores, as paixões desregradas, os im
pulsos indisciplinados e dissolventes do egoísmo. Civilização 
sem cultura é corpo de que já se retirou a alma: em breve
será um cadáver. O Estado firma-se na consciência dos cida
dãos; uma. nação vive da fidelidade ao dèvér, dos seus filhos, 
fidelidade ao dever nas relações de família, no exercício da 
profissão, no govêrno e na administração da coisa pública. 
Quando sob as aparências enganosas de uma regularidade 
superficial vai baixando o nível das consciências e sob o bri-
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ihp feméntido de uma organização extérná cresce a deprava- 
ç$o interior, as nações entram a declinar para eclipsar-se 
bem cedo nos abismos ém que desaparecem, os povòs que já 
iião se mostraram dignos dé viver . Quando, portànto, os mais 
clarivideíitès entre os psicólogos e sociólogos; modèrnós, um i 
Kidd e um Toniòlo,: um Bái.zac, um Tainè ou Boürget, um 

; FmmEaó ou itm Fõrsthr, vêem na religião o princípio conser
vador e regenerador dás sociedades e proclamam que “tôdâ 
cultura social e políticá repousa, em. última instância, na 
cultura da aima’V (Fõrsteb, PóZ. p. BH, I, 303), não

V repetem»' com a inconsciência de um hábito, uma frase feita, 
t rèsumem a lição universal da história e lirmâm-ee num Co

nhecimento completo do homem na totalidade de suàs exi
gências. É para a vitória desta concepção integral do homem, 
:desta conciliação harmoniosa de tôdas as suas aspirações, 
dêste desenvolvimento sincrônico :e equilibrado de tôdas as 
virtualidades, ná jerarquia da ordem, que deveis trabalhar 
Com a dedicação, o esfôrço, a perseverança e o entusiasmo de 
quem |e  desempenha fielmente de uma missão divina. Òs 
extremistas mutilam, desagregam', desorganizam, deixam 

. após si os rastos rubros da violência, da. ruína e da • mórtè. 
Só nà realização da prdem se edifica a estabilidade consolai 
dorá da pa?. Trabalhai por êste ideal: nenhum outro mais 
digno de vós, digno dó Brasil, digno de Dèus.



ESPIRITISMO

Em tôda a história da humanidade encontra-se uma 
tradição de maravilhoso. .

Tendência do homem a submeter as fôrças da natureza 
pela inyocação de sêres preternaturais. A, magia, com suas 
fórmulas e encantamentos, é de todos os tempos, e civiliza
ções. ■’ \

O desejo cie entrar era comunicação corn os mortos para 
desvendar ps mistérios dé além-tümulo brota,; como désvi° 
perigoso, da\ crença na imortalidade e do desejo de assegurar, 
a nossa felicidade definitiva. • - •

;. Variadade de formas e espéciés dé intensidade, nas diver
sas épocas da história. ..

No Antigo Testamento Saul encontra uma pitonisa.
: lios prinçípiós do cristianismo, gnóstióos neo-alexandri

nos põem na ordem do dia as práticas tèúrgicas. Tèrtulianó 
fala-nos dç cadeia de pessoas, de mesas e cadeiras que predi
zem o futuro. . . .:'v-V,r V'.'' V.

A Idade Média és|á cheia dé magos e feiticeiros . Ainda 
nos séculos XVI e XVII multiplicam-sé Os processos cóntfa às 
bruxas e feiticeiros. No século XVIII Mesüier vulgariza o 
magnetismo animai ou mesmerismo.

Nesta corrente turva vai o espiritismo moderno embeber 
as suas origens. *

* Publicamos como se encontram no original estas linhas, por 
v.êzes apenas esquemátjças e naturalmente dèsfenvolvidas de modo 
mais amplo oa exposição oral.



Històricamente, o movimento iniciou-se nos Estados Upi- 
dos em 1842, e as duas irmãs Fox foram as suas protagonis
tas . _

A mania do espiritismo difundiu-se com velocidade verti
ginosa nos Estados Unidos. Em 1852 passou para': a Escócia, 
levado por propagandistas norte-americanos, e daí para o 
resto da Europa. O movimento propagou-se.

Em 1854 um tal Rivail, èducado na Suíça (Pestalozzi) , 
assistindo a uma destas reuniões, entusiasmou-se pelo espiri
tismo e entrou em cqmuniCação com o espírito chamado Zéfi- 
ro, que lhe confiou como missão da sua vida organizar o 

. espiritismo. Recolheu as mensagens do além e publicou uma 
série de volumes assinados Allan Kakdec (um dos espíritos 
lhè disse que era a reencarriaçao de um velho bardo celta 
dêste nome). É o grande profeta da nova doutrina. / s  

v Mais tarde, no Brasil com rapidez sè propagou o movi
mento . Causas predispositivas:

a)
&)

c)

O espiritismo pode tomar-se em três sentidosrdiversos:

1. °) Complexo dos fatos espíritas em modo particular 
dos fatos obtidos pela intervenção de um médium. Alguns 
fatosí ordinários que- acontecem., regularmente nas sessões es
píritas, outros extraordinários que só raras vêzes foi dado 
observar (desmaterialização).

2. °) Explicação dêstes fatos dada pelo espiritismo, que 
os atribui a intervenção de espíritos desencarnados,

3. °) Doutrina ou religião espirítica. Complexo codifi
cado principalmente por Allan Kardec, baseado em pretensa 
mensagem do além.
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ignorância religiosa; :
herança de práticas fetichistas e feitiçarias dos ne
gros e índios;
falta de repressão das autoridades policiais.
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Tipicamente, o estudo do espiritismo deve seguir a ordenai 
acima: verificação dos fatos; explicação espirítica; exame da 
doutrina ético-religiosa baseada nesta explicação.

f a t o s  /••„,=
Fenomenologia espirítica

; Espontâneos e provocados. Dêstes nos ocupamos.;
. ■ ; De ordem física: golpes (tiptologia), sons, rumores, levi-, 

taçõeS,. deslocamento de corpos, fenômenos luminosos, apa
rição de fantasmas, materialização, de pés, mãos, toques nos 
assistentes, carícias.

De ordem psíquica
a) sensitivos: transposição dos sentidos (leitura a  olhos 

fechados por meio de dedos), viàão h’o escuro ou à distância, 
exteriorização da Sensibilidade (septir como se fôra no pró
prio corpo ações fe ita s  à distância) ;

b) intelectuais: resposta dos médiuns (mensagens), co
nhecimentos de fatos históricos ou científicos ignorados pelo 
médio;- uso 'de língua desconhecida; manifestação de quali
dades artísticas ou intelectuais que não possui rio éstado 
normal. 'r ~ -

Obtêm-se por vêzes por golpes de uma mesa alfabético 
tiptológico, escritura automática.

Em face dêstes fatos, qual a nossa atitude?
iântés de tudo, averiguar-lhes a existência. O cáso de 

Plutarco: por qüe os cavalos que foram perseguidos pelos 
lobos são mais velozes que os outros? O caso dó dente de ouro 
cóntado põr Fontènelle . (Roure, 203-204.) Arités de; tentar 
qualquer explicação, conhecer á realidade.

Táritó itiais quanto òs fenômenos èspiríticos se envolvem 
numa atmosfera de fraude, de enganos ê ilusões que desper
tam a mais justa desconfiança.. Já vimos a confissão das 
irmãs Fox; a aventura dos irmãos Daremport (Roure, 230- 
231; 80-81); a aventura de Home com Nepoleão III (id., 
,233-234). Um médio-de Croskes em Brauly (Roure, 243-244). 
O caso dos Arquiduques d’Áustria (Zacchi, 27). E. Paladino 
(Z. 28-29).



Não há um só médium -r- 'dos mais célebres — que não 
tenha sido colhido em fíagrantè delito de charlatanismo. 
Inúmeros foram condenados em processos rumorosos. Os 
próprios espíritos o confessam (Kardec, Aksakoe, Gibier; 
cfr. Roure, 229-30). - H  ; : 'V' ;

Sem haver mesmo colhido em flagrante dèjítp de misti
ficação, a simples inspeção das condições normais de uma 
sessão espirita já contribui para despertar nüm espírito 

' ■ - sereno as. mais vivas susppitas.
Disposições subjetivas dos espectadores —  Fôrçá sugés- 

tiva do maravilhoso, estado emotivo contrário à visão exata 
dás coisas, longá expectativa, tensão de ânimo, torpor e sono
lência dos sentidos, desejo de ver alguma coisa que áVúlta oú 
engrandece as menores coisas. (Nuuia noite de insônia.)

ConãiÇpes objetivas ém se realizam ws séssões espí- i 
ritas — Pretensões impostas pelos médiuns, seleção dos ,es- 
pectádores (fluido simpático com o do médium) , escuridão, 
ou penumbra: à medida que os olhos se acostumam, menos 
ltiz, menos luz/ grità o médium. As materializações exigem 
um gabinete escuro com tendas. Cadeias de mãos e pés que 
imobilizam. Música oú conversa. Na Vila Cármen; na Algêrià, 
estava escrito “Ver e não tocar” . A vida do médium corre ; 
perigo. (Uma sessão em Gearn.)

Como se fazem as frattães? Melhor diría um prestidigita- 
dor. Indiquemos qlguns truques. Fotografias-— Exposição 
dq chapa por metade de tempo diante de um manequim dis
farçado èm espírito; a outra metade djante do cliente. 
Buguet, célebre médium francês, condenado a um ano de 
prisão: no seu “estúdio” encontrou a polícia uma série de 
manequins.

Sons e ruídos: tubos falantes e porta-vozes escondidos 
em máscaras de mortos. Pó de fuligem na trombeta.

Materialização; ectoplasma... (Munk G. 81; Davenport, 
fotografias em Leõnídio Ribeiro .

Mesas giratórias.
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Mensagens: èscreverse o pedido nuin invólucro. Se é-'"" 
curto, preparados químicos que tornam o invólucro transpa
rente, transparência particular diante de um refletor. Subs
tituição de um invólucro por outro. Leitura da carta por um 
compadre que telefona aó médium . Bloco com fôlhas prepa
radas com cêra para receberem à : impressão. Transmitido 
pelo pé óco de uma mesa. Resposta imediata v com a mão* 
“Maria, /estás inquieta, ansiosa por não saber se fêiz tüdó, pára J / 
nãor morrer de tísica tua mãe” —• Resposta.

; Conclusão: a fraude em larga èScalá é ^ rfá tO i;^ ;/ •
' Desçuipas: os médiuns nem sempre têm á sú® ^pçsi^ãp  

o fluido. O público exige alguma coisa, daí à 'terita^ãò; da íy>; 
fraude (R. 249). '■

Outras vêzes sofrem as consequências dos temperametítos 
histéricos e anormais: perdem o domínio de • s i -n ié ^ p ^ e ^ /: 
sugéstionados pela assistênçia, deixam-se levar áo iriálabaris^, 
mo. São inconscientes. Isto afastaria quando muito a cuipá- 
hilida.de, m^s deixa subsistir a realidade da fraudev .ÈJ/as V 
preparações de antemão. Em qualquer hipótese, cònscíênte 
ou: inconscientemente, enganam. !■:■•••
■ Concluamos. Na sua quâse totalidade, o espiritismo apre

senta-se com uma grande exploração da credulidade pòpülár. .
Â existência da fráude dificulta sobremodo a apuração: da 
realidade. Quem poderá discernir os fatos reais da impostu- \. 
ra? ÊSte ambiente de fraude e de enganos desacredita de 
aptemãd todo o espiritismo. Quem pode crer, com prudência, , , 
riá yérdàdè de uma doutrina ou religião que lança mão de 
semelhantes meios de propaganda? ■ .

n

Explicação. dos fatos por causas naturais.
No espiritismo há muitá fraude, mas nem tudo é fraude. 

Como explicar o que há de real? Inúmeras hipóteses ou teo- , . 1 
rias que se podem reduzir a três:
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1. °) Hipótese espirita —  Os fenômenos são devidos às 
almas desencarnadas, que ainda conservam o periespírito ou 
corpo astral, e se podem comunicar aos vivos, quando se lhes 
subministra uma quantidade de fluido simpático indispensá
vel às suas manifestações sensíveis. Por parte do médio o 
abandono jtemporàrio è parcial da direção do próprio orga
nismo < Tomada de posse dêste organismo por parte dè um 
espirito desencarnado (Z. 56-7).

2. °) Hipótese demoníaca —  Mais freqüente antigamen
te entre católicos e agnósticos, os carácteres dos fenômenos 
espíritas exigem uma causa inteligente — os seus efeitos 
físicos e morais indicam que se trata de espíritos maus ini
migos da vèrdade e da virtude (Z. 57).

3. °) Hipótese naturalista — Os fenômenos explicam-se 
por causas naturais, físicas e psíquicas imanentes (Z. 58), 
Em resumo. Os fenômenos espíritas são explicados por intè- 
ligências humanas unidas ao naturalismo. Por inteligências 
humanàs desencarnadas: espiritismo. Pór inteligências su? 
pra-huihanas: dèmonismo.

Examinemo-las, começando pela teoria naturalista.
Princípio geral. Não se deve recorrer a uma causa trans

cendente para explicar um fenômeno quando são suficientes 
as causas naturais. Porque . Bastam as causas naturais?

Um argumento geral, em favor das causas naturais, 
é a uniformidade e constância dos fenômenos espiritas (Z. 
69-70).

Em modo particular.
Mensagens: provas de que se trata de fenômenos natu

rais.
l.°) Nível baixo das mensagens (Z. 70-74). Contém ine

xatidões com mentiras (na guerra). Impossível construir 
com elas um corpo de doutrina. Remanipulação dos doutri
nários que corrigem os espíritos (A. Kardeo) . Decadência
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Trca:;-c^s>:-em <pie doutrina espírita
e açqipelHar as p r ' jd0f5' espiritis- 
tasi ^distribuição ievianos e falsos
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; 2.°) -vW í^i^^^& íl!Í^.'nòfo ou de útil (Z; 74-76). Até
hoje a humainàaHé nada aprendeu nas sessões espíritas. Ne?,

■:r.:

nhuma Verdadè histórica, científica ou religiosa. Remédio /  ' Vv; ’?0.
para ialg^ixhás doenças, segredos. artísticos: dos antigos (Ri • * : éf»
287) i Evasivas dos médios às questões difíceis (R. 253; Z.. 75) v 
Confissão de Davis (Z. 76; R, 259). '•■;■ /’ - < = y /

' ''3®m
■ /v-Mjiíi“VwÍ}&|Hvi;

3.°) Seguem a ciência, não a jmteçédèm. esti*-/ ;
da á eletricidade animal . Mesmer ,e 4(:s£n ''^e^inèjÍ|9raoy'fu^ S* 
mal. A eletricidade põe epa comunicação os homens (por,meio
r ln  í í i r i  f l í i i d f t V  T ò n v í q o o n í r i f o  H n  f l n í r l n  n a r a  Q Ò n r n í m i p o o a n  í1’-de um fluido). Teoria espírita do fluido, para acomuniçação 
dó alfabeto; Morse (Foy) . Em nossos dias: radioatividade, 
eflúvios humanqs, emanações ativas e luminosas. De , tudò 
isto fala o espiritismo dè hoje; nada disto se " encontra em 
Aelan Kardec, que só; nos fàlá de substâncias vàporosas,; priii- 
cípio dos balões, A teoria científica precede e a doutrina 
espírita se lhe avulta . -

' K**,«£• - y ■ ‘'hV / v' ri iv ’
•; ,v:V;;

V.v. •:F ■

4. °) São proporcionadas à mentalidade dos médios e dos 
espectadores que refletem essa fidelidade impressionante. ;

5. Ó) Espalham as idéias correntes (Z. 81-83). Não só em 
ciências, mas também em filosofia, moral etc.. . .  A síntese de 
A. Kardec: colaboração de Savon e de Flammarion (Z. 82; 
R. 260-389). Smith e os canais de Marte (R, 274-5).

Outros fenômenos espíritas encontram-se, semelhantes, 
fora tias sessões espíritas, em caso.de psicologia , supranormal 
ou psicopática, què ninguém atribui a uma origem transcen
dente.

• ; í i



1°) Polimorfismo dos médiuns que revestem atitudes, 
gestos, caligrafias, palavras correspondentes às personalida
des diversas (Z. 86). ;

É fato que hoje já não nos maravilha depois dos estudos 
modernos sôbre hipnotismo, subconsciência e auto-sugestão.

Está dissqciação da personalidade observa-se: no hipno
tismo: fatos criticados por C. Richel (Z. 87-88). Analogia 
entre hipnose e o estado de transe; sugestão do operador; 
sugestão da assistência (Z. 80)..

No desdobramento da personalidade. Caso do pastor A. 
Bume (Z. 91; Z, 91-2). Esta dissociação da consciência é 
freqüente nas pessoas histéricas, caracterizadas por um abai- 
xamento da atenção e do poder de síntese do espírito. Res
trição no campo de consciência; incapacidade de reunir todos 
os fenômenos psicológicos em tôrno de uma consciência pes
soal. Sob a ação da sugestão o histérico pode fazer incons
cientemente ações difíceis e complexas.

O “transe” mediúnico é um estado de-dissociação psico
lógico .

2.°) Criptomnésia — Outro fato que impressiona nos 
médiuns é a revelação de conhecimentos novos e superiores 
— não possuídos no estado normal. Línguas (fatos históri
cos, cfr. Z. 109). : .

Explicam-se pela memória latente ou criptomnésia. O 
tesouro de conhecimentos que acumulamos na vida. Sensa
ções que não chegam ao limiar da consciência. São como 
cursos de água subterrâneos (Z. 119). Podem vir à tona por 
superexcitação psíquica, intoxicação, febre, acidentes cere
brais, sonàmbulismo provocado ou espontâneo. Casos da lín
gua hebraica e hindu (Z. 114).

Aplicar aos médiuns e às suas mensagens históricas (Z. 
116-118).

Os erros e anaçronismos mostram que as comunicações 
não são do Além (o caso de E. Smith: Maria Antonieta — 
Z. 119-122).
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■ " 3.°) Telepatia vèzes : ̂  çeyelar
conhecimentos de coisas distantes: 1 ' 1" ' "" ““

■; -tfJSgí

:■: ■■ ■•■ í'*ííl;Si 
■■:■ 1

Os fenômenos observam

a)

b)

percebidas por , outrem; leitura do p e n s à ^ ^ S ? ^ ^ - - ^ ^ ^  
cumberlandismo;
transmissão aos médiuns de sugestões dos asSistêbiçí 
tes.

Á distância não é obstáculo a estas involuntárias
■ ,\ i

as trans-
£ ̂  À A- 4̂ ' ‘ Amissões . Fenômenos de telepatia òu interçomunicaçãò de tò-

iMÍíkik&> V#É«

1 '•'■•'#1

divíduos muito distantes — conhecida por meios difèrérités 
dos sentidos ordinários; forma de pressentimento ou situa-, 
ção fugaz; impressão profunda acompanhada de sensações 
auditivás, visivas ôu táteis: no sono, na vigília, graus de pre
cisão e èxatidão diferentes,.

Realidade; Encontram-se inúmeros fatos — P. Svenson. 
Explicação plausível, analogia com o telégrafo sem fio. (Z. 
141). Por isto mais freqüente nos momentos de concentração 
psíquica. Aplicação aos fatos espiríticos. O médium em 
transe, em particular disposição de suscetibilidade.

4.°) Àutomátismo psicológico: o qUe é, ria vida normal, 
em casoS mórbidos, hipnotismo, sonambulismo í •

Assim se explicam: escritura automática (Z. 181) cj 
Solidez da interpretação naturalista: Confirmada pela 

dependência dos fenômenos da disposição do médium, que é 
sempre um nèvròpata; dependência intelectual. Os espíritos 
nada têm de próprio e autônomo (Z. 206-7). Pela analogia 
entre fenômenòs mediúnicos e extramediúnicòs — dissocia
ção, criptomnésia, telepatia etc. Se alguns são escuros, são- 
nos porque vamos devagar no conhecimento das causas — 
eletricidade antes de G a l v a n i  e V o l t a , radioatividade antes

■im
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de Becquerol (Z. 209); pelas maravilhas do subconsciente 
(Z. 211-212).

Ora todos êstes fenômenos da psicologia supranormal são 
naturais.

III

A explicação naturalista párece satisfazer a totalidade 
ou á quase totalidade dos fatos espíritas.

Há ainda necessidade de apelar para agentes preternatu- 
rais? Não parece. Atitude pendente da Igrejá que, não afir
mando de fato a intervenção diabólica, admite a sua possibi
lidade em casos que assim 0 exigirem.

Em qualquer hipótese não é admissível a explicação 
espírita — Em que consiste esta explicação — O ônus da, 
pfòwz incumbe ao espiritismo t— Está prova não existe.

Até hoje.a mais completa ausência de provas da identi
dade dos espíritos.

Nenhum espírito deu até hoje a prova experimental de 
sua presença e de sua identidade. Os casos alegados não 
superam o conhecimento dos médiuns oü dos assistentes — 
Câsos de Raimundo.

Promessas fracassadas de H odgson a James, de James 
aos seus amigos (Z. 254-5) , de Lombroso (Gearon, 163), de 
Myers, de Mme. Werner a Flammarion (Grasset, 245). Insu
ficiência destas experiências que não excluem de todo a pos
sibilidade de sugestão, telepatia e fraude. Até hoje nada se 
nos revelou de realmente desconhecido à humanidade — 
algum segrêdo perdido dos antigos.

Mais, se os espíritas não têm provas para nós*, nós temos 
provas contra êles. •

Grasset, 233; Z. 263-4.
l.°) Preliminarmenté a própria inverossimilhança da 

teoria — A evocação de espíritos à disposição de todos os 
médiuns para as finalidades mais ridículas. Concepção pueril
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da: òütra vida -—■ e do go.vêrno da Pi?b^MI®iKMÉ^feiiS .na- 
turáis — Vulgaridade
d iu n s— escolhidos pela rroviaencia para eé 

Grasset, 235-236; Zacchi, 265-268 .

. vCS
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2..?).;- A imtüidadé dèMtervenções
i nos transmitem as mensagens espíritas-nâ^ l ^ ^ ^ g i i g l ^ ^ M

.■:. 2-' 
o que
a capacidade dos médiuns e dos assistentes — Nãb' ̂  
ccimo os personagens que representam — Versos de 

Sermões de B ossuet -r- GqiiZew . de Flammariçn >r 
do de além-túmulo que nos. Representam •— (Napoleâiõíà^gsg® 
Grasset* 239) — “Tôda a enorme e íorraginosa p r o d ^ j ^ ^ ^ .  
espíritb-mediúnica não vale geralriiente o papel em que 
impressa.” (Morselli) —  Resposta dos espíritas sôbre a s d if  i- ?íÉlf ‘

' '  " -  W íLculdàdes das comunicações — Réplica —*• dileina — (Zacchi, 
267) — Nada de útil se pode obter ou esperar do espiritismo .

3.0) Os erros e contradições dos espíritos — Erros — 
(Grasset, 242-248). A hipótese dos espíritos enganadores 
(Grasset; 257).

Contradições — Reencarnação afirmada no espiritismo 
europeu continental (influência de Allan , Kardec) e negada 
na Inglaterra (Grasset, 254).

4.0) Nocividade do espiritismo—  O espiritismo não só 
e inverossímil, inútil, contraditório, mas extremamente nocir 
vo — Seüs efèitos oü consequências são desastrosos;

Z. 268-270, '''-A;.
a) E jeitos intelectuais, Fatos de confusionismo nas in

teligências — sobretudo em matéria religiosa. Sôbre as ver
dades mais importantes na orientação, dá vida, as soluções 
mais arbitrárias e contraditórias, inculcadas ao povo como 
comunicações de além-túmulo — Cómunicações religiosas e 
anti-religiosas — teísticas, .panteístas, ateístas, católicas e 
protestantes etc. (Z. 270). ‘‘Cristianismo codificado por 
A llan Kardec” — Solapando os fundamenteis das sólidas con-
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vicçõés e da unidade espiritual para entregá-las ao arbítrio 
de todos os subjetivismos (ataque contra a Igreja).

Z. 270-272.
b) Efeitos morais que se revelam
1. °) no abalo às verdades fündamentais da vida moral

— reencarnação — ausência de sanção.
2. °) na imoralidade das próprias sessões espíritas onde 

se multiplicam atos e palavras obscenas — no contato com 
médios nevropàtas e pobres histéricos de tendências eróticas
— Confissão de Morselli, A. Kardec, Lombroso (Z.fe271)
Afr. Peixoto — ap. L. R. 137 .

3. °) no caráter das próprias mensagens — que aconse
lham o mal — O caso das Irmãs Fox e do inquilino (Ver Z. 
272) — Explicação espírita — Réplica —  Z. 272-273. — 
Ver Glear n. 182 — Xav. de Oeiveira, 248-249

c) Efeitos físicos ■— Se em si não são os mais graves 
são os mais visíveis e de efeitos sociais desastrosos. O espiri
tismo desequilibra o sistema nervoso, multiplica os nevropa- 
tas — com tôdas as suas conseqüências (sofrimentos físicos
— diminuição do senso de responsabilidade) e contribui pode
rosamente para povoar os hospícios,

1.9) Os médiuns são naturalmente as primeiras vítimas
— Desagregação da personalidade — passividade-— monoi- 
deísmo do espírito guia (Z. 274) Glenon . 185-186 (cit. de 
Hammond, 185).

De fato, quase todos acabam loucos. Cit. de Blavasky
— ap. R. Guénon, p. 392-393.

2.°) Os assistentes, sobretudo os que não têm o sistema 
nervoso muito resistente, são as outras vítimas. Ambiente 
de sugestão — de emoções profundas no contato com o outro 
mundo.

Conseqüências de fato:
Loucuras coletivas —- Caso do Wurtemburg. Z. 276.
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Casos de Paraíba ; X> de Oliveira, 264, e de Taubaté. X. 
DE Oliveira, 261.; . ' v/: ,

Lóucüràs individuais.
Testemunho de médicos.,
Lapponi (Cf. Guénon, 391);;
Morselli Z. 272 (yaihpjro da humanidade).

• 2.° Congresso Internaçiohai, de Ciências Psíquicas. L. 
Hib., 196'
.: Ausíregésilo — 154 ■- '' >.VC

H. Roxo — 155
■ Espozil — 157 ;
” Oscar de Sousa— 62 /

Pacheco e Silva — 170 
Estatísticas '
Xavier de Oliveira Ie- 193,19.7 .
Rèsumo e conclusão— Z. 297-30(1



Difusão rápida, principalmente nos últimos tempos. Um 
sintoma: o número de sociedades civis ou “tendas espíritas” 
que se registram mensalmente nò Diário Oficial. Jornais — 
casas de reunião — centros — estabelecimentos de caridade 
e de ensino. R. p. 368.

- Causas
1 >: Ignorância religiosa da população — atraída por 

títulos cristãos — nomes de santos — fraseologia piedosa.
2. Superstição popular — Herança do negro e do índio. 

Passagem do candomblé para a reunião espírita — Desejo 
mórbido de comunicar com o além — de ser guiado por um 
desencarnado — uma alma do outro mundo — Contágio 
mórbido.

3. Propaganda intensa e súbdola — Surpreender as
almas nos momentos de efervescência emotiva, quando dimi
nuem, nas consciências mal formadas, o domínio da razão e 
da vontade. :

a) Nos momentos de enfermidades — O espiritismo no 
Brasil fêz-se curandeiro -4 Todo o mundo dos espíritos desen
carnados %,cha-se aqui a serviço dos encarnados. Uma disen
teria — lá vem Metchinikoff; outra doença — lá vem Pas- 
teur.. E as agüinhas vão-se distribuindo aos milhares de 
clientes. Sara um pela reação da natureza; continuam doen
tes ou morrem cem. Calam-se os casos fracassados — pro
pala-se a cura maravilhosa do caso feliz — Charlatanismo—- 
atrativo do sobrenatural — L. R i b e i r o  — 144-146 — Incon
venientes daí resultantes — Ib. 163, 170.

O ESPIRITISMO NO BRASIL



T g m s  PPnEiBgOS — 475

b) Nos xnomerítós de rnortf na ^  Estado de
alma favorável ao espiritismo. Desejo de eèteat. relação 
com o morto querido — Sugestionabilidáde favorável.

Gearon 92-100. . _ K ^  : -
Para assegurar maior número de resultados positivos; ps 

médiuns dispõem de um serviço de infòrmáçÕes; forniidàvel- 
mente organizado.

Âyisos de óbitos, nascimentos, casamentos^ ̂  
propriedades e hipotecas. : '■

Leitura de provas tipográficas dos jornais -— para profe
tizar acontecimentos — cartas — correspondências úd eorreio
— cartas antigas — (Fabricantes de çaixás posteis em Bèr- 
lim 97-8).

Moços e moças ou empregados — como camáréiros;;hos: 
hotéis e restaurantes — clubes — (segredos de em^rilè^PS
— homens políticos e importantes —: comuhieáçÕes
cas — (caSp p. 94) boys dôs ascensores, pagos para; dizèr o 
que se passa hás fahiíliás — Compadres 
(ou escuro) tiram cartas e docum entos;dos;;p^^^|ç |í|p |^t 
sam aos médiuns que os tem — Documentos íntimõs: de par
tidos, políticos e de segredos de famíiias (reyelados/4®PÚM, om 
processos escandalosos) — Segredos de testumehtqs ^  yòn-:; 
tade dos mortos — colhidos na leitura dos: |est^méritos e 
outros papéis dos advogados e tabeliães — Çontatps com. em
pregados descontentes — chauffeurs ^  Gasò^4mípasaiique 
comparecia nos funerais (p. 9 7 ) Viúva^s»^^íM'éspé]i?a; 
a contar os seüs males (97) — Caso do médjiim que abriu 
uma casa de banho (p. 97) — Associaçãõ; die médiuns para 
organizar o liVro azul, Blue Book, com 7.000 nomes só na seção 
de Boston — M. F. — morte fácil (p, 99). ,

4. ültimamente dirigem-se ao sentimentalismo do cora
ção brasileiro com a fundação de escolas, ambulatórios, asilos, 
protegidos por nomes de santos? A intenção é propagar o 
espiritismo. Estatutos do Abrigo Teresa de Jesus — Fórmulas 
de renúncia impostas aos pais e tutores — Não nos deixemos
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iludir — A verdadeira caridade é a que se inspira em Deus 
e tende a levar as almas para Deus, alimentando-as com a 
verdade — Mal imenso que se faz às crianças — às almas, 
arrancando-lb.es a íé cristã — aos corpos, envolvendo-as 
numa atmosfera viciada e preparando histéricos e loucos.

Necessidade de uma reação, imposta como um dever de 
apostolado cristão, uma simples medida de profilaxia higiê
nica e social.

Formas várias de combate ao espiritism.o.
1 —  Repressão policiai. Art. 157 do Código Penal Bra

sileiro (L. R. 76) — Necessidade de aplicá-lo (L. R. 147) — 
Prof. Ortiz (p. 148) — Fajardo (p. 15). Apoiar as campanhas 
das autoridades sanitárias — Meios de burlá-las do espi
ritismo.

2 — Ação contínua sôbre a opinião pública — esclare
cendo e imunizando.

3 — Ação individual — Na esfera de irradiação das in
fluências de cada qual — Família — Grupo profissional — 
relações sociais.

Função especial e particularmente eficaz das assistentes 
sociais.

Premunindo as famílias — sobretudo nos momentos crí
ticos da doença e do luto.

Esclarecendo-as sôbre o caráter das instituições espíritas.
Contraminando a propaganda de livros e folhetos. Ins

truindo religiosamente.
Um dos apostolados mais urgentes e mais necessários no 

Brasi!. Saúde do povo e equilíbrio das almas.

27-10-940.



ESPIRITISMO E CRISTIANISMO'

O espiritism o não é só

a) um  com plexo de fa tos “m aravilhosos”;
b) um a doutrina que os explica, pela ação de espíritos 

desencarnados;

c) apresenta-se tam bém  como uma religião —  um a  
nova revelação ao m undo trazida pelos espíritos e codificada  
por Allan Kardec —  destinada a substitu ir o catolicism o  
incom patível com  os progressos da c iên c ia . Diz-se ainda cris
tian ism o, m as cristianism o explicado, interpretado pelos es
píritos, que assim  inauguram  um a nova era.

Depois do já  dito, não é m ister refutar a nova religião: 
ela  cai por s i.

a) A presença de espíritos nas sessões espíritas não  
está  provada.

b) A im possibilidade de d istinguir espíritos bons e ver
dadeiros de espíritos m aus e enganadores não perm ite apurar 
as m ensagens au tên ticas senão por m eio de um  critério ra
cional de seleção dos escritores ra c ion a listas.

c) O exam e interno do espiritism o não revela nen hu m a  
doutrina n o v a . Estam os em face de um a coberta de retalhos 
—  D eísm o do século XVIII —  hum anitarism o —  doutrinas 
orientais (m etem psicose e reenearnação) em  doses variadas, 
cozidas num  ecletism o ind igesto .

Convém, porém, sublinhar a incompatibilidade absoluta 
entre o catolicismo e o espiritismo, tan to  na doutrina quanto  
na m oral.
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I — Doutrina
1 — Deus — Nega-se o dogma da Santíssima Trindade. 

A personalidade e transcendência de Deus afirmadas dubia- 
mente — Mais claramente um teísmo vago e um panteísfaio 
diluído, (a natureza inteira imersa num fluido divino. (Allan 
K ardec) — Negação do milagre e da liberdade divina —-  
deísmo.

2— Cristo é apenas um homem em quem se encarnou 
um espírito de mâis alto válor. Um médium dotado de mais 
poder sôbre a natureza r— Negação do milagre e do sobrena
tural nò Evangelho — Conseqüência da negação da Trindade.

3 — Igreja —r Negação da Igreja — Deus julgou a Igre
ja “e a reconheceu imprópria à missão de progresso que in
cumbe a tôda autoridade espiritual” -^ Ò que diz o Evange
lho da. Igreja -4 Oposição radical Negação dós sacramentos 
e de tôda a ordem sobrenatural —̂ Efeito do espiritismo: 
afastar os fiéis da Igreja, fora da qual não pode haver sal
vação.

4 — Antropologia -f- Pretensão do espiritismo de haver 
servido à causa do espiritualismo — demonstrando de ma
neira experimental a imaterialidade da alma, a vida futura 
e a imortalidade. (R. 296-7). •

Sed contra — Doutrina do perispírito — suas contradi
ções — R. 315. O espiritismo afirma não só a sobrevivência 
mas também a preexistência das almas ■— Por que? Prova? 
Como explicar a falta de consciência? O espírito se reencarna 
para purificar-se? Porque não pode purificar-se no estado de 
separação t-  Ao entrar no corpo, esquece as suas faltas, 
esquece o que devia reparar. Resposta cômoda para explicar 
o esquecimento mas fatal à expiação — Qual o valor moral 
de uma falta que se ignora? Primeira condição da justiça de 
um castigo é a união da mesma consciência do conhecimento 
da falta e do merecimento da punição respectiva. (R. 299).

Fragmentação do meu eu — Não conheço os eus que me 
precederam; conhecerei os que me hão de suceder; onde a
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identidade do meu
íoi no passado? Visãò de:;t., 
berço do seu filho 
meu eu? Devo envergonhèlií^|i 
a íronte? E os meus sem èlhãn^^| 
rés terão sida os seus crimes *ÍãM 
dè gálés — Visáò sombria daC 
sofrimento; Ergástulo de forçadosflpll
'.V 4

■" J3 -— Móral' ' • * $ S |0 |
R, 302--310 — Do Evangelho de Cristo;^j|| 

apenas a caridade — a caridade diluída n ü f í f | |^  
inconsistente — Esquecem tudo o que eondi©í^^i|^ 
deira caridade, porque necessário para vencer 
mo.

Nem uma palavra da abnegação cristã — que énéÜffP| 
as páginas do Eyangeího — esfôrço indispensável p a rá ^ *  
nar as inclinações viciosas . Ascetismo cristão desconhéçi;d!®íS»„

Nenhuma palavra cíontrã as 'paixões sensuais; co^dein^§§f|| 
ção da indissolubilidade do matrimônio (história de dòiV%^í| 
amantes que se mataram por amor — R, p. .307). '

Supressão da grande fôrça da vida moral — uma sanção 
eterna contra o. peòadó — Afirmações do Evangelho — Men
sagens contrárias .— de S ão P aulo, S tò. Agostinho, São Lu ís

— R. 308-310 ,
Numa palayrá — prega-se o humanitarismo vago, diz-se 

ao homem qbeame e perdoe ao seu semelhanté mas a quem 
o não fizer não se lhe impõe nenhuma sanção eficaz — R. 
309-310.

E quem é o legislador dêste código moral? Deus é afir
mado timidamente ná sanção, não na origem da lei moral
— Moral leiga e independente com tôdàs as suas inconse- 
qüências doutrinais e a sua ineficiência prática. R. 312.

Resumo — Antítese completa entre o cristianismo e o 
espiritismo — racionalista — cientista.

■ $



Razão teve a igreja de condenar o Espiritismo e proibir 
aos fiéis a assistência às sessões espíritas.

Assim fazendo, a Igreja, sempre fiel à sua missão, de
fende a integridade intangível dos ensinamentos do Evángé^ 
lh o — e ao mesmo tempo ressalva os interêsses da dignidade 
humana — a inteligência, ò valor moral e a própria saúde 
dos seus filhos.

á0-10-940.
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