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Devolvendo ás venerandas mãos de V. Excia. 
o «Commeiitario Apologetieo do Evangelho do
minical», obra de 450 paginas, sahida da pri
morosa penna do incansável P. Julio Maria, 
missionário de Nossa Senhora do Smo. Sacra
mento, incliio, com o bem merecido Nihil obstat, 
á impressão, as minhas mais sinceras felicita
ções por mais este precioso auxilio que o deno- 
dado Autor acaba de prestar aos seus irmãos 
no sacerdócio, e a todas as almas generosas que 
militam na Acção Catholica mundial.

O Commeniario Apologetieo diverge bas
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o nobre Autor tinha deante de si pessoas cren
tes e fervorosas; o Apologetieo, porém, visa. 
mais os descrentes e herejes, para' convencel-os 
da solidez cia nossa fé, conforme a recommen- 
dação do Apostolo das gentes ao seu discipulo 
Tito (ad TU. I. 9). -  E’ uma obra que facilita 
immensamente o munus do conferencista e pré- 
gador.

Deus guarde a V. Excia. Rvma.
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P. Ângelo Contessotto S. J.
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Introducçâo
um pouco extensa, mas necessária,

PARA OS SACERDOTES

1 Peço aos queridos sacerdotes lerem esta in- 
troducção: nada de novo lhes ensinará, talvez, 
porém relembrar-lhes-á umas verdades praticas 
que facilmente ficam sepultadas no esquecimento..

I. Razão de ser deste trabalho

Um commentario apologetico do Evangelho 
Dominical é quasi uma novidade nas Homílias, 
tnnto estamos acostumados a ver apenas: com- 
mentarios litteral, dogmático e moral:

Em tempos idos, taes commentarios eram 
sufficientp.s, porque as crianças recebiam dos 
paes a instrucção necessária para firmar sua 
fé e não deixar duvidas em seu espirito. Deste 
modo, pndia o sacerdote enxertar, sobre estas 
noções, commentarios evangélicos, dogmáticos e 
moraes, que eram • comprehendidos porque en
contravam alicerces.

Hoje, infelizmente, estamos numa epoca de 
«falta de tempo, de gosto e de espirito religioso 
prodüctivo», de modo que raros são os paes que 
ensinam a doutriDa catholica a seus filhos; uma 
mãe ehristã ensina ainda a rezar, ministra-lhes 
umas verdades fundamentaés, porém, muitas ve



zes de modo superficial, mal assimilado, feito ás 
pressas, sem deixar uma convicção solida no 
espirito da criança.

Este trabalho fundamental e básico da con
vicção tem que ser refeito pelo sacerdote, no 
púlpito, nas homílias do Domingo ou no catecis
mo de perseverança.

Para muitos, a religião é uma especie de opi
nião, igual ás opiniões sociaes ou politicás: to
mam o que lhes agradam, rejeitam o que não 
agrada, e duvidam de uma doutrina que mal cp« 
nhecem.

Para reagir contra este abúso e rectificar 
esta ideia falsa da religião, é preciso preparar 
a intelligencia e a vontade para a acquisição de 
um espirito de fé, mais inteaso e mais activo. 
E tal preparação se faz pela apologeíica.

E o presente trabalho é de intensa apolo- 
getica.

10 _  I N I T R O D U C Ç Ã O  N E C E S S Á R I A

II. Que é Apologeíica?

É a demonstração da verdadeira religião con
tra todos os seus adversários, quer sejam incré
dulos, quer sejam hereticos.

O grande ponto de controvérsia está nesta 
questão: E \ ou não é a verdade, a doutrina da 
Egreja Catholicà?

Esclarecidos pela fé, nós catholicos respon
demos: Sim, é a pura e immvtavel verdade!

. Mas os adversários têm o direito de pedir 
provas de uma affirmação tão categórica.

Estas provas são dadas pelo ensino apolo- 
getico.

Ha no mundo um facto publico, visível, in- 
negavel, para todos: E’ a existência da Egreja 
Catholica, que ha já 18 séculos proclama bem alto:



Eu sou a unica religião verdadeira! Âquel- 
le que Crer em fhim se sãlvará. Aquelle queme 
rejeitar, será rejeitado por Deus!

Para nós, catholicos, tal verdade não se dis
cute : é de absoluta certeza.

Infelizmente, ha uns que ignoram e outros 
que negam tal verdade.

A uns e outros a Apologetica dá uma resposta. 
Tal resposta, para ser completa, deve apre

sentar três partes em sua demonstração:
1) O fundamento; * »
2) Os meios;
3) Os factos.

O f andamento comprèhende: 
a existência de Deus. 
a i»»0rta4idade. da alma, 
a Providencia divina, 
a lei natural,
a necessidade da religião.
Os meios de demonstração são : os mila

gres e prophecias, provando que a religião chri
stã foi divinamente revelada^e divinemente pro
vada pelos milagres.

Os factos são:
a existência da religião christã, 
a sua admiravel historia, 
a sua preeminencia sobre as demais religiões,
a.applicação das prophecias, 
os milagres do antigo e novo Testamento.
Uma vez provado que a religião christã é a 

unica religião divina, torna-se facil provar que 
esta unica religião é conservada e ensinada pela 
Egreja Catholica, tendo, ella só, insculpidos na 
fronte os característicos da instituição de Jesus 
Christo.

I N T R O D U C Ç Ã O  N E C E S S Á R I A  — 11-



Neste novo quadro vêm grupar-se successi- 
y-amente : ■ ,.

os' erros das. seitas dissidentes, 
o Papado no Evangelho, 
a .necessidade da iafallibiiidade, 
a hierarchia da Égreja, 
a Egreja e o Estado, 
o Papa e a Eucharistía.
E' tudo isso què vamos expôr nestas insiruc- 

çoes apologeticas.
♦>

IIÍ. O p reâm b u lo  da fé

Os theologos chamam a Apologetica o pre
âmbulo da fé. Vejamos a razão e a certeza des
ta denominação. '

Muitos pregadores queixam*se da inutilidade 
de seus sermões e conferências..

Póde haver nesta queixa muita humildade, 
que ignora o bem produzido; póde haver tam
bém muita verdade.

Estará, talvez, o assumpío bem adaptado ás 
necessidades do presente ?

Estamos atravessando uma crise de caracter 
e portanto, de fé.

A fé, embora sincera, é muitas vezes fraca, 
vacillante, porque não tem base.

A fé é uma virtude sobrenatural, porém, no 
homem, o sobrenatural está como enxertado so
bre o natural.

Faltando a disposição natural na pessôa, o 
sobrenatural não encontra base solida, e, afóra 
um milagre, não se sustenta.

E’ facil provar isto. Basta analysar o acto 
de fé.

A.f.é completa percorre três etapas: . -
A credibilidade (é crivei).

J2 —  I N 7 R O D U G Ç Ã O  N E C E S S A R . I A



. À'cí*èdi(iadè'òü conveniência (convêm crer)~
‘ "A fé propriamente dita (creio):

Deve a íé apresentar-se com titulós serioé 
ou Oredènòiaes, que mostram que estac ou aquel- 
la verdade-é crivei : são;-os:motivos=. de crédibi* 
lidade.

A’ vista destas credenciaes, o espirito' con
vence-se especulativamente de que déve crer em 
taes verdades criveis : é o assentimento1 de sim
ples credibilidade,.
/ D‘epois;vsalimdo da ordèm theorica, o espirita 
passa á determinação pratica, e diz.rSi talcOu- 
sa é crivei, convém, pois, crer! São os actos de 
credidade.

A vontade, então orientada pela intelligencia,. 
faz o acto livre dé fé: E’. crivei, convém crer» 
creio 1

i N T É Ó E r t J è ' Ç Ã O ' -N E C E S S  A R I  A ’' . Í S

IV. O acto de fé

Estes três actos que acabamos de assignalar 
encádeiam-se, e não podem ser separados.

Pára que a fé penetre numa alma é precisa 
recorrer aos motivos que illuminam a intelligei*- 
cia e estimulam a vontade: são os motivos da 
credibilidade.*

Os motivos de credidade são uma especie de= 
impulso dado á vontade para crer: convém crer!

A vontade tira a conclusão e d iz: creio. — 
É o acto de fé.

A graça divina intervém nestas varias ope
rações para illuminar a intelligencia e inspirar 
a parte affectiva; ella é menos necessária talvez 
para a credibilidade, mas absolutamente nece&-. 
saria para a credidade (convém crer) e para a: 
adhésão-: finai&c^éio,;.. • - ,̂ .vv .>



O motivo da íé é a autoridade de Deus 're
velador ; o meio ordinário e a regra commum é 
a autoridade da Egreja.

Póde-se comparar estas três etapas, da fé 
ás três etapas da impressão de um livro:

O censor do livro diz: Ivihil Obstat
E’ bom... não ha impedimento.
O Bispo diz: Imprimi potest; póde ser im

presso...
O autor, entregando o livro á typographia,. 

tira a conclusão, e diz: Imprimatur. ~ ,
Seja o livro impresso.
Em summa, estes três actos sãe :
E’ bom — convém — faço! _ ,
Assim o homem ouvindo uma exposição ape- 

logetiea, apprende os motivos de credibilidade: 
E’ crivei. A sua vontade instruida diz log®: — 
Creia pois! (credidade) e, estimulada pela graça 
e pela intelligencia, a vontade exclama: creio, 
Senhor!

V. Necessidade da Apologetica

Bem comprehendidc o que acabamos de di
zer do acto de fé integral, podemos, com segu
rança, tirar uma conclusão de grande alcance.

A falta de fé solida e convicta é o grande mal 
da nossa epoca.

E’ preciso, não simplesmente ensinar a'dou
trina, o dogma e a moral; é preciso, antes de 
tudo, augmentar e fundamentar a fé.

Ora, o caminbo desta fé integral é o que 
já  chamamos, — introduzir nos espíritos os pre-, 
ambulos da fé.

Estes preâmbulos são a Apologetica, contendo;

1 4 —  I N T R O D U C Ç Á O  . N E G E S S A R I A
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l,o 0d motivos de credibilidade, mostrando 
as razões, as bellezas, os attractivos, o lado ra
cional das verdades religiosas: é preciso mostrar 
que a religião é crivei.

2 0 E’ preciso deduzir destas noções a ne
cessidade de abraçar e praticar esta religião, 
pelos motivos de credidade ou conveniência. Si 
a religião é crivei, convém crer nella.

3.° 'Só depois deste preparo do espirito e da 
vontade, haverá um acto de fé integral, baseado 
de um lado sobre o conhecimento da religião, e 
de outro lado sobre a autoridade de Dèus, re-* 
velador da religião.

. Assim sendo, o primeiro ensino a dar aos 
fieis é o ensino apologetico; donde a necessida
de dé um curso completo sobre o assumpto, du
rante um anno inteiro, na prégação dominical.

VI. Conclusão

Concluamos que o presente curso de Apolo
gia é de incontestável necessidade, para prepa
rar as almas ao dom da fé, que lhes mostra a 
religião, não mais como uma simples opinião, 
mas como uma verdade revelada por Deus.

A exposição desfas verdades, longe de ser 
arida, como uns pensam, excita nos ouvintes um 
immenso interesse de conhecer melhor a religião 
e de praticai-a integralmente.

Fructo de longa experiencia no púlpito e na 
administração parochial, o presente livro não 
tem outra ambição, sinão ade ajudar os zelosos 
sacerdotes no desempenho de sua atarefada e 
ás vezes espinhosa missão de . instruir os fieis e 
de excitar nelles uma fé sincera, fundada e activa.

Nada de novo ensina, é certo, aos sacerdo-



.tes.-porém^coordem, divide, adapta e deduz do 
IB.vangelho, numa ordem logicã, umas tantas .ver- 
-•dades, que não se nota á primeira vista, ma’s 
-cuja explanação relembrará aos prégadores o 
-que sabem, e lhes mostrará o modo-pratico' de 
>expôr estas verdades ao povo.

Seja este livro nas mãos do nosso clero ze
loso, um instrumento para a salvação das almas, 
•é a única aspiração do autor.

16 — IN T RO D UCÇ Ã O, N E.Ç ES.SA RJ A
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1o DOMINGO DO ADVENTO
EVANGELHO — (Luo. XXI. 25—33}

25. haquélle tempo, disse Jesus aos seus 
discipulos: Haverá signaes no sol, e na lua, e 
nas estreitas, e na terra consternação dos povos 
pela confusão do br amido doynar e das ondas:

26. Mirrando-se os homens de susto, na ex- 
pectação do que virá sobre todo o mundo: por 
que as virtudes dos céus se abalarão:

27. E então verão o Filho do homem vir sor 
bre^uma nuvem com grande poder e majestade.

28. Quando começarem pois a cumprir-se 
estas cousas, olhae e levantae as vossas cabeças r 
porque está próxima d  vossa redempção.

29. E disse-lhes esta comparação: Yêde a 
figueira e todas as arvores:

30. Quando começam a desabrochar, conhe
ceis que está perto o estio.

31. Assim também quando virdes que acon
tecem estas coisas, sabei que está proximo o rei
no de Deus.

32. Em verdade vos digo que não * passará 
çsta geração, sem que todas estas coisas se cum
pram.

33. Passará o céu e a terra, mas as minhas
palavras não passarão. a
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CCMMENTARIO APOLOG ÉTICO

A existência de Deus
O Evangelho de hoje, inicio do anno eccle- 

siastico, nos colloca, de relance, deante da sce- 
na terrificante do fim do mundo e do Juizo uni
versal.

Olhae e levantae as vossas cabeças, diz o 
Salvador, .. .passará o céu e a terra, mas as mi

nhas palavras não passarão.
Eis pois, no meio dos seres, cousas que pas

sam e um Ser que não passa, mas que é eterno, 
o principio de tudo. (

O que passa é este mundo, o que não passa 
é Deus.

E ha gente que ousa affirmar, de boccá e 
pela sua vida que Deus não existe. O Espirito 
Santo nos avisa que taes idéas vêm da bocca e 
não da intelligencia: O insensato diz em seu 
coração: não ha Deus! (Psal. 13).

Seria triste ser obrigado a convencer um fi
lho de que teve pae; mais triste é ver um ho
mem negar que é filho de Deus.

Em frente da scena tremenda do fim do mun
do e do Salvador vindo sobre uma nuvem com 

-grande poder e majestade, demonstremos cla
ramente :

1. ° Que Derns e x is te  verdadeiramehte;
2. ° Que Deus é um Ser pessoal.
Refutaremos, deste modo, as theorias dos 

atheistas que negam Deus, e as dos pantheistas 
que affirmam que Deus é o universo.



I. Deus existe

Chamamos Deus o Ser supremo, a causa pri
meira de tudo o que existe; Aquelíe que existe 
por si mesmo, de quem tudo depende e que não> 
depende de ninguém.

Os que negam a existência de Deus cha
mam-se: atheus.

Ha hastante atheus de vida, vivendo come 
si não houvera Deus, porém, não ha atheus - de 
convicção, porque toda convicção exige motivos 
de convicção, e estes não podem ser encon
trados.

' Entre as numerosas provas da existência de 
Deus, limitemo-nos ás três seguintes:

a) A fé do genero humano.
Todos os povos, de todos os tempos, acredi

taram cá existência de um Ser Supremo, ou Deus. 
E’ a convicção fundamental do genero humano.

E’ tão natuial ao homem crer em Deus, 
quão natural é ás creanças crerem em seus paes.

A crença em Deus não vem da sciencia, nem 
dos homens, vem da natureza e da razão, como 
expressão de uma verdade ineluctavel.

b) A ordem e a 'bélleza do universo.
Examinando o mundo, encontramos nelle uma 

ordem admiravel em sua organização e funccio- 
namento. Tudo se succede no tempo marcado, 
sem vacillação, sem alteração. O mundo é um 
verdadeiro relogio.;. Ora, disse Voltaire:

Quanto mais nisto cogito,
Mais longe estou de pensar,
Que, sem ter relojoeiro,
Possa este relogio andar.

Na união e na variedade das suas partes o

1- D O M I N G O  D O  A D V E N T O  —i- 1<T



mundo constitue uma obra prima, inimitável, de 
poesia, de pintura, de audacia e de harmonia.

Si a existência de um relogio prova à exis
tência de um relojoeiro; si a belleza de um qua-' 
dro prova a existência de um artista; um qua
dro iDimitavel indica necessariamente um Artista 
Supremo.

c) a  existência do genero humano
Ninguém póde crear a si mesmo, pois si se 

pudesse crear, este novo ser creado já não seria 
o que' creou, vi «to este ultimo já existir.

Ora, o homem existe.
Logo teve um Creador.
Cada um de nós é obrigado a confessar que. 

recebeu a vida de outrem, e este outro — de 
mais outro, até chegar a existência do primeiro, 
que a recebeu de Deus.

O primeiro deu a vida, mas não a recebeu 
de ninguém: é unico. E’ Deus. Logo existe.

Ninguém dá o que não possue. Deus dá a 
vida. Logo Elle a possue. II.

II. Devas é vim Ser pessoal
Deus é uma personalidade. Não sómentè Elle 

existe, mas existe completamente distiucto da 
obra que creou, como o artista é distincto da 
producção de suas mãos.

A categoria dos insensatos que admittem a 
existência de Deus, mas que dizem não ter per
sonalidade distincta das cousas creadas, chama- 
se a dos pantheistas.

O atheismo e o pantheismo são os dois extre
mos afastados da verdade: os primeiros não ad
mittem a existência de Deus; os segundos preten
dem loucamente que tudo seja Deus, de modo 
que na opinião delles ha identidade substancial

Uò * -  C O M M E N T  A  R I O  A P o L O G E T  ICO
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entre Deus e o mündo. E’ como si alguém dis
sesse que o pedreiro e a* casa que elle constróe 
são uma só e mesma cousa.

O Jioinem sente a necessidade de Deus, a 
impiedade não podendo arrancar este sentimen
to iunato, fabrica um deus que tem este no
me, mas não tem o poder que tal titulo suppõe.

Deus não é mais alguém, é uma cousa.
Deus não*é mais uma pesçôa que governa; 

é. o universo que se governa por si!
Tal Deus . não encommoda a ninguém, por

que não é ninguém.
O pantheismo, para sustentar tal hypothese, 

é obrigado a affirmar que a mesma substancia 
(o universo) é ao mesmo tempo: finito e infinito, 
mutável e immutave], passageiro e eterno, ou 
simplesmente : preto e branco, grande e oeque- 
no, pois reunem num termo unico dois elementos 
radicàlmente oppostos.

As consequências de tal hypothese são im- 
moraes, pois si tudo é Deus: Deus é composto 
do que ha neste mundo: erro e verdade, crime 
e virtude,,ignorância e sciencia.

De duas uma: é preciso negar a existência 
de Deus — o que é impossivel — ou admittií* um 
Deus — ignorante, mentiroso, vicioso. ’

Em outros termos:' é preciso negar a evj- 
dencia ou affirmar o absurdo: pois divinizar tudo 
é tudo justificar. «

III. Conclusão

Como acabamos de ver, o atheismo e o pan- 
íheismo: neDhum Deus, ou: túdo Deus, são dois 
xmãos gemeos, duas fôrmas da incredulidade, 
io vicio.

Deus existe : Para provai o basta seguir o

1* D O M I N G O  D O  A D V E N T O  —
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conselho do divino Mestre: Levantae as vossas> 
cabeças e examinae o mundo. Em cada uma das 
suas peças constitutivas está escripto, em letras :- 
flammejantes, o nome do Creador, do ser Supre
mo.

Ora, o ser supremo é necessariamente unico; 
sendo unico, é também necessariamente um ser. % 
pessoal, uma personalidade distincta de tudo o que 
existe neste e no outro mundo.

Tão pessoal é elle que o Evangelho nol-o ; 
apresenta como vindo numa nuvem com grande 
poder e majestade, para, no fim dos tempos, jul
gar o universo.

EXEMPLOS
1. Uma resposta de Newton (

Uma noite, Newton passeava com um de seus 
amigos, indifierente em questões religiosas. '-yv

No meio da conversa, este disse ao sabio que ; 
lhe'désse uma prova da existência de Deus, curta 
e sem réplica.

Newton estendeu a mão para. o firmamento 
e respondeu simplesmente:

— O lhe!....

2'\Resposta de um menino
Um sapateiro disse um dia a seu apprendiz, 

menino muito religioso:
— Olhe, pequeno, este negocio de crer em 

Deus é beatice... Deus não existe, o mundo se fez 
por si.

O menino respondeu com calma:
— Mas, neste caso, é mais facil fazer um mun-? 

do do que um sapato.
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3. Dialogo no trem
\  — 0 mundo funcciona sózinho; não ha pre

cisão de Deus para.explicar o seu movimento.
— Olhe, a porta da carro se fecha tnmbem 

sozinha, basta uma mola. Não ha pois precisão 
de operário para explicar este movimento.
T* —Ao contrario, e o senhor o sabe tão bem 
que eu : úma porta que se fecha automaticamente 
por si mesma suppõe mais intelligencià da parte 
do .artista que a fez, do que uma porta commum.

1* D O M I N G O  D O  A D V E N T O .  —



2o DOMINGO do ADVENTO
EVANGELHO (Math. XI 2—10)

2. Naquélle tempo, estando João no cárcere, 
como tivesse ouvido as obras de Ohristo,.enviou 
dois de seus discipulos a dizer-lhe:

3. E’s tu o que has de vir ou devemos es
perar outro?

4. E respondendo Jesus disse-lhes: Ide e con- 
tae a João o qite ouvistes e vistes.

5. Os cégos vêem, os côxos andam, os lepro
sos são limpos, os surdos ouvem, os mortos re- 
suscitam, os pobres são evangelizados.

6. E bemaventurado aquelle que não encon
trar em mim motivo de escandalo.

7. E tendo elles partido, começou Jesus a fa
lar de João ás turbas: Que fostes ver no deser
to? Uma canna agitada pelo vento?

8. Mas, que fostes ver? Um homem Vestido 
de roupas delicadas ? Mas os que vestem roupas 
delicadas encontram-se nos palados dos reis.

9. Mas que fostes ver ? um propheta ? Sim, 
vos digo eu, e ainda mais do que propheta.

10. Porque este é aquelle de quem está es- 
cripto: Eis que eu envio o meu anjo adeante 
de ti, o qual preparará o caminho deante de ti.
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Razão e Revelação
Lendo com attènção o Evangelho de hoje, 

notámos que elle é a expressão de certa inquie
tação.

. -: Os discipulos de João Baptista .querem saber 
si Jesus é o Messias'esperado, ou si devem es
perar por outro.
• Jesus responde a estas duvidas, mostrando as 

suas obras, para que o julguem conforme estas 
obras.-
. ' Domingo passado, provámos a existência de 

Deus: hoje demos mais um passo avante e res
pondamos á mesma inquietação que nos invade 
a .respeito de Deus.

Deus existe: é certo, mas. podemos nós pe
las luzes da nossa razão conhecel-o plenamente,
oii. precisamos de outra-luz para penetrar os 
.seus apparentes segredos?

Resolvamos esta duvida, examinando:
. . l.° O que póde a razão humana.

2.° O que não póde por si mesma.
Será um duplo raio de luz lançado sobre o 

grande mysterio da união da razão e da reve
lação.

I. O que póde a razão humana
. A nossa razão póde dar-nos umas noções so
bre Deus, porém, muito limitadas e incompletas.

A nossa razão é muito limitada. Ella é para 
as. cousas intellectuaes o, que é o! nosso olhar 
para as cousas materíaes: vê apenas certas cou
sas e não perscruta nada até no fundo.
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A nossa razão é finita: Deus é infinito, de 
modo que podemos ver apenas o que está ao 
nosso alcance, todo o resto nos escapa.

Remontando da sua própria existência e da; 
das creaturas, a nossa razão póde conhecer. a 
existência de Deus, o seu poder creador; e refle- 
ctindo, póde formar-se uma idéa de certos attri- 
butos de Deus, como a sua unidade, sua eter
nidade, sua justiça, bondade etc.

Temos pois uma idéa de Deus; e notemos que 
tal idéa é já uma prova da existência de Deus, 
pois o homem é incapaz de ter a idéa de uma 
cousa inexistente, em partes ou em seu todo.

Deus assim concebido permanece entretanto 
um ser incomprehensivel, mysterioso:

a) em sua natureza, que ultrapassa infini
tamente toda natureza creada;

b) em suas perfeições, que incluem todas as 
perfeições;

c) em seus decretos que são impenetráveis
d) em suas obras que o manifestam, mas não 

o mostram sinão velado, mysterioso.
A nossa razão precisa, pois, de um auxilio, 

que lhe permitta penetrar mais no fundo das 
verdades entrevistas, do mesmo modo como a 
nossa vista, para enxergar o que ultrapassa o seu 
raio visual, precisa de qm instrumento, para 
penetrar além.

O olho nú vê certas cousas, com um binó
culo vê mais longe; com uma Ipnga vista penetra 
mais além ainda.

Este auxilio, este instrumento que nos per- 
mitte ver mais longe, mais claramente, . chama- 
se revelação divina, ou a voz de Deus, explican
do-nos o que não comprehendemos.

— COMMENTARIO APOLOGETICO ,
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II, O que não póde a razão

A razão, como acabámos de ver, tem o seu 
circulo visual determinado e limitado. Existên
cia de Deus, immortalidade da alma, princípios 
da.lei natural: eis o seu horizonte.

Para conhecer as verdades de ordem sobre
natural a razão precisa absolutamente de uma 
voz reveladora, e esta voz chama-se: a revelação

Deus, diz o Apostolo, tendo falado outrora 
muitas vezes, e de muitos modos a nossos paes 
pelos prophetas, ultimamente, nestes dias, fa
lou-nos por meio de seu Filho (Hebr. I. 1—2).

Esta vóz de Jesus Christo ensinando-nos a 
verdade, é o caminho sobrenatural, um como 
complemento do caminho natural da razão.

Ha sobretudo três verdades importantes que 
á. nossa razão não póde conhecer, são:
: A origem das misérias humanas.

Os meios dè expiação.
Os destinos futuros do homem.
Para estas verdades a revelação é absolu

tamente necessária. •
Ella é moralmente,necessária para serem 

piénamente conhecidos e com certeza os pre
ceitos da lei .natural, que devem guiar a nossa 
vida e os quaes a razão póde apenas distinguir va
gamente.

Antes do peccado original, os nossos pri
meiros paes conheciam perfeitainente o bem 
e o mal; depois do peccado a razão humana 
ficou obscurecida, enfraquecida e como paraly- 
zada pelas paixões que nos dominam, falsifi
cam a nossa vista intellectual, e nos fazem to
mar o mal pelo bem e o bem pelo mal, como 
dizia o Apostolo : O homem faz ás vezes o mal



que não quer, e não faz o bem que quer. (Rom. 
VIL 19).

E’ um facto de experiencia que um povo 
sem sacerdotes para instruil-o e exhortal-o cáe 
inevitavelmente na ignorância das verdades da 
ordem natural.

E’ preciso que os princípios da lei natural 
lhe sejam, vez ou outra, claramente formulados, 
frequentemente repetidos e incutidos com vigor, 
sinão, em breve, ficam alterados ou esquecidos.

«Deixem uma parochia sem sacerdote, dizia 
o santo Cura d'Ars, durante vinte annds, os seus 
habitantes adorarão os animaes!»

O povo precisa ser instruído até nos princí
pios da lei natural; com. quanto mais razão nos 
da lei sobrenatural.

III. Conclusão
Eis pois duas verdades bem esclarecidas: a 

nossa razão enfraquecida póde conhecer a exis
tência de Deus e umas outras verdades^ ele
mentares, porém, tudo bastante superfícialmente; 
para um conhecimento total, sobrenatural, pre
cisamos do auxilio da revelação divina.

As consequências desta revelação em nossa 
razão são immensas e admiráveis.

E’ a revelação que reforma as idéas falsas, 
rectifica as idéás inexactas, esclarece as idéas 
confusas, tornando impossíveis a inquietação e 
a duvida.

A razão nos mostra que a alma é incorru
ptível; a fé nos diz que é immortal.

A razão indica uma vida futura; acfé’ nos . 
dá uma promessa positiva da m esm a. -

A razão entrevê recompensas e castigos ^a 
fé nos mostra a sua extensão e natureza.
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A razão vislumbra um destino futuro; a fé 
nol-o apresenta luminoso, e indica os meios de 
adquiril-o.

A razão nos esmaga sob o peso de nossas 
misérias; a fé nos levanta pela misericórdia di
vina.

Em summa: A revelação satisfaz todas as 
aspirações do homem:

O nosso espirito precisa de uma doutrina 
certa: a revelação lh’a dá,

Elle precisa de um codigo moral : a revela
ção lh’o fornece. *

Elle precisa de uma lei social de caridade: 
a revelação lh’á ministra.

Elle precisa de conselhos de perfeição: a re
velação lh’os dá.

2* D O M I N G O  D O  A D V E N T O  —

EXEMPLOS
1. :Resposta de um Philosopho

Póde-se definir Deus... porém toda definição 
é humana e incompleta.

Um dia uma CGmmissão de estudantes foi ter 
com o seu professor de philosophia, pedindo 
q.ue lhes dissesse claramente o que é Deus.

— Pensarei, respondeu este, voltem depois 
de uma semana.

Oito dias depois a commissãó está de novo 
com o seu professor, pedindo a resposta.

— Pensarei, voltem depois de uma semana.
Ap.ós uma semana, nova pergunta, e idêntica

resposta.
— Mas, exclamaram os estudantes, é sempre 

a mesma resposta... até quando devemos voltar 
depois de oito dias?

— Até ao fim da vida, respondeu o Philoso-



pho, pois Deus é tão grande qüe é impossivel ; 
lazer delle uma definição perfeita.

2. Morte de Garcia Moreno
Garcia Moreno era Presidente da Republica 

do Equador.
Catholico fervoroso, tinha attrahido o odio da 

maçonaria, que resolveu supprimil-o.
Em 6 do Agosto de 1875 Garcia tiüha com? 

mungado antes de abrir solemaemente a sessão 
legislativa.

Neste mesmo dia cahiu assassinado pelos, si- 
carios... e cahindo exclamou:

— Deus não morre PE’exhalou o ultimo sus
piro.
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3o DOMINGO DO ADVENTO
EVANGELHO (Jo. I. 19-28)

19. Eis o testemunho de João, quando os 
judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e 
levitas a perguntar-lhe: Quem és tu?

20. E elle confessou, e não negou: e con
fessou : Eu não sou o Christo.

21. E elles perguntaram-lhe: Quem*és pois? 
Ês tu Elias ? E elle respondeunão sou. E’s tu 
o propheta (predito por Moysés ?) E respondeu: 
Não.

22. Disseram-lhe então elles: Quem ês pois, 
para que possamos dar resposta aos que nos 
enviaram ? que dizes de ti mesmo ?

23. Disse-lhes elle: Eu sou a voz do que 
clama no deserto: Endireitae o caminho do Se
nhor, como disse o propheta Isaias.

24. Ora, os que tinham sido enviados eram 
da seita dos phariseus.

25. E interrogaram-no, e disseram-lhe: Co
mo baptizas pois, si não és o Christo, nem Elias, 
nem o propheta (predito por Moysés?)

26. João respondeu-lhes, dizendo: Eu bapti- 
zo em agua : mas no meio de vós está quem vós 
não conheceis.

.27. Esse é o que ha de vir depois de mim, 
que é mais do que e u : de quem não sou digno 
de desatar a correia dos sapatos.

28. Estas coisas passaram-se em Bethania 
da banda de além do Jordão, onde João estava 
baptizando.
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COMMENTARIO APOLOGETÍCO

Existência da Revelação
O Evangelho de hoje conta que os judeus 

enviaram mensageiros a João Baptista, pergun
tando-lhe quem era. Si era o Christo, Elias, ou 
qualquer outro Propheta.

O Precursor rejeitou todos os títulos e inti
tulou-se: a voz do que clama no deserto, para 
preparar os caminhos do Senhor; e elle termina 
fazendo, em nome de Deus, a grande revelação 
da presença de Jesus Christo entre elles: Entre 
vós está quem vós não conheceis.

Nós também devemos aproximar-nos de Deus, 
e pedir-lhe que se revele a nossa fé, pois sem 
esta revelação, nunca teremos uma idéa certa, 
clara, convicta de Deus, e de sua vida em nós.

Procuremos convencer-nos fortemente da ne
cessidade da Revelação divina, examinando hoje:

1. A ^e^ isten efa  da revelação
2. As é p o c a s  da revelação
São duas noções necessárias para excitar em 

nós este espirito de fé com que devemos rece
ber e acatar as' verdades reveladas.

I. A ex istem eia  da revelação

A revelação existe. E’ um facto.
Temos toda a certeza de que Deus manifes

tou, aos homens verdades que a simples razão não 
póde descobrir, ou póde apenas conhecer super
ficialmente.

Deus não era obrigado a retirar o homem 
da abjecção em que o havia mergulhado o pec-

_  C OM M ENTARIO  APQLOGETICO



cado original e a remediar as suas grandes mi
sérias.'

Mas, notemos que Deus é Pae; e um pae, 
vendo o seu filho no fundo da miséria, não póde 
deixar de extender-lhe a mão.

Quando a criança entra neste mundo, é já 
um ;ser racional, embora seja incapaz de orien
tar-se. Deus collocou a seu lado uma creatura, 
sua mãe, que se inclina sobre o berço, è o sem
blante illuminado pelo amor, lhe fala, instrue-a, 
sustenta-a.

E Deus, Pae tão amoroso, não se inclinaria 
sobre o berço da humanidade, onde se agita e 
chora a sua pobre filha, pedindo luz e amparo ? 
Ah! isto não; é impossivel! Deus seria ''menos 
terno que os nossos paes da te rra!

Eis porque Deus. falou, nos revelou o que ig
noramos e precisamos saber.

Deus destina o homemipara um fim sobrena
tural; é preciso pois que lhe dê luzes sobrena- 
turaes, e taes luzes devem brotar dé seu proprio 
Coração e lábios.

E como póde o homem conhecer que uma 
revelação é verdadeiramente divina?

Pelos caracteres negativos e positivos que 
acompanham sempre a palayra divina.

Os negativos referem-se á própria revelação, 
afastando o què seria opposto ás perfeições di
vinas, a uma revelação anterior, a preceitos po
sitivos existentes, e á perfeição do homem.

Os positivos ás provas que acompanham as 
revelações, isto é: os milagres e as prophecias; 
dois phenomenos exteriores extraordinários, lu
minosos que se impõem 4 convicção. 3>
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Os milagres e as propliecias não fazem com- 
prehender o mysterio revelado, nem dão a razão 
do preceito positivo, mas fazem-nos acceitar co
mo sendo de Deus.

São como 0 sello, o carimbo que Deus im
primisse sobre suas obras, ou as credenciaes com 
que EUe apresenta seus enviados; os milagres e 
as prophecias constituem o signal divino por ex- 
cellencia.

II. As épocas da revelação

A revelação completa effectuou-se em^três 
épocas.

A primeira foi feita a Adão, no berço da exis
tência humana, nas sombras do paraiso terrenal.

Continha esta revelação verdades naturaès, 
por exemplo: a existência dos anjos bons e maus, 
e, depois da quéda, a visão do libertador promet- 
tido.

Continha também certos preceitos positivos, 
por exemplo: o modo de offerecer sacrifícios.

Esta primeira revelação confirmada e cada 
vez mais determinada a Abrahão e aos demais 
Patriarchas, recebeu o nome de: Revelação pri
mitiva ou patriarchal.

34; —  G O M M E N T A R Í O  A -P O L -O G É T lC O
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A segunda revelação foi feita a Moy6és, no 

monte Sinai e aos Prophetas, encarregados de a 
transmiítirem aos Hebreus.

Esta segunde revelação relembrava e revi
gorava a lei natural, as revelações anteriores, e 
prescrevia muitos novos preceitos, tendo em vis
ta preparar os espiritos para a vinda do Messias.. 
E’ a revelação Mosaica.
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A terceira foi. feita pelo proprio Jesus Chris- 
to, sendo dirigida á humanidade inteira.

Esta nova revelação que completa todas as 
revelações precedentes, com mais clareza e per- 
leição junta lhe um çonjúncto completo de ver
dades, de preceitos e de auxílios sobrenaturaes, 
que dão á lei antiga a sua perfeição completa 
ê definitiva.

E’ a revelação christã ou religião christã.
**■ *

Convém notar que estas três revelações, dis- 
tinclas quanto ao tempo em que foram feitas, 
constituem uma unira e : mesma revelação, ou re
ligião, desenvolvida por Deus atravez dos tempos.

Todás estas revelações tem o mesmo autor: 
Deus; o mesmo fim: a fé sobrenatural; os mes
mos meios sobrenaturaes: a graça sobrenatural;, 
o mesmo fundamento: o Redemptor esperado e 
Ghegado; os mesmos preceitos : o decalogo; e 
os mesmos dogmas.

O que se constata é que os dogmas foram 
revelados progressivamente, manifestados pouco 
a pouco na medida das disposições dos espíritos; 
todos, porém, estavam contidos como em germen 
nas três revelações.

111. Conclusão

Pelo que precede comprehéndemos os im- 
mensps benefícios que nos trouxe a revelação.

Antes de. tudo, a revelação vem enxertar uma 
nova ordem de idéas sobre idéas existentes: a
ordem sobrenatural vein elevar e aperfeiçoar a 
ordem .natural.



A ordem sobrenatural é uma mudança radi
cal em nossas idéas e aspirações.

A razão, tocada pela graça, tornou-se fé;
O desejo natural de gozo tornóú-se esperança;
A sympathia natural, mudou-se em caridade.
Em resumo: o homem da lei natural sahiu 

-das mãós de Jesus Christo, enaltecido, transfigu
rado, aperfeiçoado, não fugindo mais de Deus. 
como os antigos judeus, mas apresentando-se de- 
ante delle com sentimentos de amor filial.

A lei do temor cedeu o logar á lei do amor.
O homem racional tornou se o homem celes

tial, como o admiramos nos Santos, dizendo que 
são anjos numa carne mortal.

EXEMPLO
Inauguração de uma estatua

Devia ser inaugurada uma grande e bella es
tatua de um heroe da nação.

Lá estava a estatua, em pé, altiva, em cima 
de seu pedestal finamente esculpido...

Em baixo, lia-se o nome do heroe.
A estatua, porém, ficou velada por um pan- 

no grosso, que só deixava apparecer as linhas 
geraes, o tamanho do heroe, mas que encobria, 
por completo, a expressão de seus traços, seu 
gesto, a flamma de seu olhar, a sua fronte altiva.

Ha musica, ha discursos, ha foguetes e vivas.
Uns oradores, em phrases altisonantes retra- 

çam a vida operosa e bemfazeja do héroe.
Outros, mostram a sua caridade, o seu co

ração generoso, os rasgos da sua dedicação.
Mas a estatua permanece velada.
Lê-se no olhar da multidão o desejo de con

templar o heroe, de admirar a sua fronte serena,
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dejpenetrar, como pelosv seus lábios, até ao. seu 
grande coração....

E os oradores falam, exaltam, suscitam nos 
ouvintes um frêmito de enthusiasmo.

Emfim, é a hora de tirar ò véu, de revelar 
o grande homem.

Os braços se extendem... as mãos se prepa
ram... os oíhos dardejam chammas, as boccasse 
abrem... '

O véu cáe... A imagem apparéce em toda*a 
sua belleza. Os seus traços.se revelam... emquan; 
xo mil mãos batem palmas e mil vozes’ lançam 
retumbantes vivas!

Gahiu o véu!
A estatua fica desvelada.
O heroe está revelado!...
Eis ò que é a Revelação divina.

- Lá estava Deus, graüde, majestoso, mas ve
lado... deixando apenas apparecer contornos de 
sua majestade, nas obras da sua mão, no universo.

Mas Elle vae ser revelado... vae cahir o véu.
Um canto do véu cahiu já no paraiso terre- 

nal: E’ a primeira revelação. Outro canto cahiu 
no Sinai: E’ a segunda revelação.

Emfim, o véu cáe inteiro: e nos appareçe o 
Christo, Deus e Homem, falando ao mundo e re- 
velando-lhe os mais íntimos segredos da sua na
tureza e da sua vida.

E’ a grande revelação. A revelação comple
ta da religião.

A razão viu a estatua em seus traços ge- 
raes.

A revelação fez cahir o véu e Deus appare-, 
ce, tão visivel, quanto póde sér visível a olhos 
humanos a deslumbrante grandeza de Deus.
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4o DOMINGO DO ADVENTO
EVANGELHO (Luc. III. 1—6)

1. No anno décimo quinto do império de 
Tiberio Cesar, sendo Pondo Pilatos governador 
da Judéa e Herodes tetrareha da Galilêa e Phi- 
lippe seu irmão tetrareha da Iturêa e da pro
víncia de Traconites, e Lysanias tetrareha da 
Abilina.

2. Sendo príncipes dos sacerdotes Annás e 
Caiphás, o Stnhor falou a João, filho de Za- 
charias, no dese.no.

3. E elle foi por toda a terra do Jordãov 
prêgando o baptismo de penitencia para remis
são dos peccados.

4. Como está escripto no livro das palavras 
de Isaias propheta: Voz do que clama no de
serto: Preparae o caminho do Senhor: endirei- 
tae as suas veredas.

5. Todo valle será cheio; e todo monte e 
collina sepá arrazado: e os maus caminhos tor
nar-se-ão direitos, e os escabrosos planos.

6. E todo o homem verá a salvação de Deus.

COMMENTARIO APOLOGETICO
«

O deposito da Revelação
O Evangelho de hoje é uma introducção 

majestosa ao grande acontecimento do nascimento 
de Jesus Christo.



A figura saliente deste bello quadro é João 
Baptista, prêg.ando o baptismo de penitencia 
como está escripto no livro das palavras^do 
Propheta Isaias. = ^

Esta phrase nos mostra que o Precursor não 
prégava uma doutrina nova, pessoal, mas ia ti
rando do Deposito da revelação tudo o que ensi
nava.

Nós também temos este Deposito, o mesmo, 
porém, mais completo do que o de João Baptista.

Para elle havia a revelação divina,, feita a 
nossos primeiros paes, a Moysès e aos Prophe- 
tas, emquanto além disto, nós temos as palavras 
de Jesus Christo e dos Apostolos.

Meditemos hoje sobre este assumpto, consi
derando a dupla fonte da Revelação, formando 
um unico Deposito, a saber:

1* A Sagrada Escriptura $
2* A Tradição catholica.

Teremos, deste modo, uma idéa clara sobre 
o fundamento da religião e sobre a firmeza im- 
mutavel de seus principios.

I. A Sagrada Escriptura
As verdades reveladas e os preceitos impos

tos pela revelação estão contidos na Sagrada Es- 
criptura e na Tradição.

A primeira parte da Sagrada Escriptura, a 
que chamamos: Antigo Testamento, contém as 
revelações feitas antes de Jesus Christo; eraquan- 
to o Novo Testamento contém as revelações fei
tas pelo proprio Jesus Christo e pelos Apostolos.

Temos a plena certeza da integridade e au- 
thenticidade da Sagrada Escriptura,pela autori
dade infallivel da Egreja, que demonstraremos 
mais adeante.
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Notemos bem que a Sagrada Escriptura é a 
palavra de Deus, escripta sob a inspiração do Es
pirito Santo, tendo Deus por autor, e transmittida 
como tal pela Egreja. (Cone. Trento: Defide II)

Sendo a Biblia a palavra de Deus, não é a 
approvação da Egreja que faz que seja a pala
vra de Deus. A Egreja infallivel, para evitar, 
todo equivoco ou duvida da parte de seus fillios, 
declara que tal livro, e não um outro, é a  Sagra
da Escriptura, e portanto a palavra de Deus.

A Egreja proclama um facto, mas não é cau
sa deste facto’.

Sabemos e cremos, por exemplo, que o Evan
gelho contém a vida, actos e doutrina de Jesus 
Christo, mas qual entre os vários livros, que têm 
este nome, é o Evangelho authentico?

E’ a autoridade infallivel da Egreja que nos 
dá a certeza. Sem esta autoridade, o. Evangelho 
será sempre a palavra de Deus, mas ninguém 
saberá distinguir qual o Evangelho verdadeiro.

Nossos sentimentos para com a Sagrada Es
criptura devem ser de respeito profundo, pois 
devemos o mesmo respeito á palavra de uma 
pessoa que á própria pessoa.

E’ Deus que levou tal homem a escrever,. 
instruindo-o do que devia escrever, suggerindo- 
Ihe o fundo das verdades e o modo de dizel-as, 
conduzindo-o pela graça, de modo que não póde 
errar. Tudo o que escreveu tem por autor o pró
prio Deus, sendo, pois, a Sagrada Escriptura: a 
palavra de Deus.

II . Â T ra d iç ã o
A Tradição, rejeitada illogica e anti-biblica- 

mente pelos protestantes, é também a palavra d e . 
Deus, porém, a sua palavra não escripta por ho
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mens inspirados, mas ’ transmittida roralmente e 
escripta depois pelos catholicos dos’ primeiros 
séculos.

Não póde existir duvida a respeito da exis
tência da Tradição, pois é certo que tudo o que 
íez e disse o Salvador não foi escripto, como nol-o 
affirma S. João, no fim de seu Evangelho: Mui
tas outras cousas ha que fez Jesus: as quaes, si 
se escrevessem, nem o mundo todo podería conter 
os livros que seria preciso escrever. (Jo. XXL 25)

São estas cousas que Jesus disse e fez e que 
não foram escriptas, que chamamos Tradição.

S. Paulo escreve aos Thessalonicenses: Per
manecei firmes e guardae as tradições que ap- 
prendestes, ou por nossas palavras, ou nossa 
carta. (2. Thess. II. 14)

s; Esta recommendação do Apostolo prova que 
elle não ensinára tudo por escripto, mas que pré- 
gou muitas cousas que não chegou a escrever.

Ora, comprehende-se que a palavra falada 
de uma pessôa tem tanto valor quanto a sua pa
lavra escripta. E' a mesma palavra: o que differe 
é apenas o meio de transmissão.

Aqui de novo" deve intervir a autoridade in- 
fallivel da Egreja,' para declarar que tal Tradição 
em particular vem de J. Christo ou dos Apostolos.

Ao comparar estas duas vias de transmissão 
da palavra de Deus, póde-se dizer que a Tradição 
é a mais importante, porque sem ella quem nos 
certificaria da integridade e authen ti cidade dos 
Evangelhos e outros livros sagrados?

Quem nos indica com certeza o sentido de 
certas passagens obscuras na Biblia ? A Tradi
ção, recolhida pela Egreja.

Quem ensinou a religião de Christo antes de 
serem esçriptos os Evangelhos? A Tradição.

4- .Q O M  l;NGO D O  -A D V E N T O ."  41
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0 Salvador deu aos Apostolos a missão: não 
de escrever a sua palavra, mas de prégal-a a to
das as nações. (Marc. XVI. 15)

III. Conclusão

Tal é o grande Deposito da Revelação:—a 
Sagrada Escriptura e a Tradição; sendo a pri
meira escripta por inspiração divina, e a segun
da prégada pela mesma inspiração, conservada 
oralmente pelos primeiros fieis que a transmitti- 
ram de pae a filho, até que foi escripta por sua 
vez pelos escriptores da Egreja, que a recolhe
ram, sem assistência especial do Espirito Santo, 
mas por amor á verdade.

Este Deposito é guardado e apresentado pe
la autoridade infallivel da Egreja, sendo esta mes.- 
ma autoridade que nos apresenta a Tradição, pe
la voz do Papa, dos Concilios ou escriptos dos 
Santos Padres, pelos Symbolos da fé, a liturgia, 
a disciplina da Egreja e os monumentos religio
sos dos primeiros séculos.

Este Deposito sagrado devia, necessariamen
te, ser confiado a uma sociedade, çoja finalida
de é conserval-o integro, interpretar e applicar 
estas Revelações, conforme a ordem recebida do 
divino Mestre: Ide, ensinae todas as gentes a 
observar todas as cousas que vos mandei... e eis 
que estou comvoseo todos os dias até á consum- 
mação dos secidos. (Math. XXVIII. 19)

Sem este deposito a religião não teria con
tinuidade de existência, nem laço que a pren
desse a Deus.

©ns



EXEMPLOS

1.. Em plena agua doce

Pobres naufragos, recolhidos numa canôa, fa
ziam signaes desesperados a um grande vapor 
americano que passava ao largo. Foram perce
bidos e soccorridos. Estavam morrendo de sêde, 
e com voz fraca diziam: Dae-nos de beber!... 
agua... agua!

Admirado, o Capitão perguntou-lhes si sabiam 
onde estavam. * •

-—Não! não sabemos de nada!
Estão na embocadura do Amazonas... Estão 

morrendo de sêde, e não têm sinão d e x t e n d e r  
a mão para beber: estão em plena agua doce.

Assim acontece com muitos homens. Querem 
desalterar a sua sêde de religião e não sabem 
onde encontrar a agua doce da verdade... em- 
quanto estão nadando no meio delia, no seio da 
Ègreja Catholica, que tem o deposito das verda
des divinas na Sagr. Escriptura e nas Tradições.

2. O elephante e as tartarugas

O Snr. de Mohrenheim era catholico e em
baixador da Rússia schismatica perto da corte 
heretica da Prússia.

Um dia atacaram a religião catholica em sua 
presença. O caso era delicado, pois tanto o paiz 
que representava como a côrte onde estava eram 
inimigos do Catholicismo.

O embaixador não desanimou, e não queren
do magoar a ninguém, nem deixar insultar a 
sua fé, pediu licença para fazer uma simples ob
servação, e disse:

A cosmogonia indiana representa o mundo
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sob a fôrma de um elqjhante, tendo as.íqaatio 
patas em cima de enormes tartarugas.

Que é que sustenta as tartaruges? Os ihdios 
não o dizem.

O systema religioso delles está pois |_no ar, 
sem base: é falso.

O protestantismo como olCatholicismo apoíá^ 
se sobre os quatro Evangelhos... mas sobre que 
apoia-se a authenticidade destes'Evangelhos? Não 
admittem nada além do Evangelho... Logo, o sys
tema delles é tão falso e errado como o dos indios.

O Catholicismo apoia-se sobre os£4 Evange
lhos, e estes Evangelhos são sustentados.'decla
rados authenticos, pela tradição e a autoridade. 
Logo, é a unico systema religioso que tem uma 
base certa.

Ninguém replicou a esta demonstração; e até 
hoje as quatro tartarugas enormes do budhismo 
como do protestantismo continuam suspensas 
no ar, emquanto o EvaDgelho, catholico está se
guro e indefectível sobre a tradição e a autori
dade.
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FESTA DE NATAL
EVANGEI.HO—(JoSo, I. 1—14)

1. Ao principio era o Verbo, e o Verbo es
tava em Deus, e o Verbo era Deus.

2. Elle estava no principio em Deus.
3. Todas as coisas foram feitas por elle: e 

nada do que foi feito, foi feito sem elle.
4. Nèlle estava a vida, e a vida era a luz 

dos homens.
5. E a luz resplandeceu nas trevas, e as tre

vas não a comprehenderam.
6. Houve um homem enviado por Deus, que 

se chamava João.
7. Este veiú por testemunha, para dar tes

temunho da luz, afim de que todos cressem por 
meio delle.

8. Elle não era a luz, mas era para dar 
testemunho da luz.

9. (O Verbo) era a luz verdadeira, que illu- 
mina todo o homem que vem a este mundo.

10. Estava no mundo, e o mundo foi feito 
por elle, e o mundo não o conheceu.

11. Veiu para o que era seu, e os seus não 
o receberam.

12. Mas a todos que o receberam, deu poder 
de se tornarem filhos de Deus, aos que creem 
ém seu nome.



13. Os quaes não nasceram do sangue nem 
da vontade da carne, nem da vontade do homem, 
mas de Deus.

14. E o Verbo se fez carne e habitou entre 
nós: e nós vimos a sua gloria, gloria como de 
(Filho) Unigenito do Pae, cheio de graça e de 
verdade.

46 — C O M M E N T A R ! O  A P O L O G E T I C O

COMMENTARIO APOLOGETICO

* O Deus Creador
O Evangelho da 3.a Missa é o grandioso e 

sublime inicio do Evangelho de S. João.
Num vôo de aguia celeste, João penetra a 

eternidade, e ali contempla o Verbo de Deus, di
zendo que por Elle tudo foi feito, e que é Elle o 
Deus Creador de tudo o que existe.

Depois desce num relance, da luz suprema 
da gloria, até ás trevas deste mundo, e inclL 
nando-se sobre o presepio onde está deitada uma 
criancinha, o Evangelista exclama: O Verbo se
fez carne e habitou entre nós.

Isto é: o Creador de tudo o que existe, está 
ali deitado, numa gruta, feito homem.

Contemplemos hoje este sublime assumpto, 
em continuação da existência de Deus, qüe já 
provámos. Vejamos:

1. ° Que Deus é o Creador
2. ° E o governador de tudo.

I. Bens é o Creador
A palavra Creador, applicada a Deus, signi

fica que Deus, por um effeito da sua omnipoten-.
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cia, fez existir o que não existia: o firmamento 
com seus astros luminosos, a terra com suas pro- 
ducções, numa palavra: o universo.

O artista faz uma estatua de um bloco de 
mármore, porém, nunca fará uma estatua de már
more, sem mármore.

O homem apenas modifica, arranja; sómente 
Deus póde crear.

O mundo não é eterno: isto salta aos olhos 
ao primeiro aspecto. ,

O que é eternp é necessariamente: immu- 
tavel, necessário e independente.

Ora, nenhum, destes attributos convém ao 
mundo. -

Vemos que o universo está numa mudança 
continua, pela fórma e pelas suas qualidades, 
emquanto a essencia do sêr eterno é de ser sem
pre o que 'é, sem se poder mudar, augmentar ou 
diminuir. O eterno é sempre o que é.

O universo não é necessário, pois um ser 
necessário não póde ser concebido como não 
existente.

Ora, concebemos perfeitamente a não exis
tência do universo, emquanto não se póde con
ceber a hão existência de um primeiro ser, prin
cipio e causa de tudo. _

Logo, o universo teve um principio, foi 
creado.

Um ser necessário deve ser independente, 
isto é, deve possuir em si mesmo e por si mes
mo tudo o que lhe é necessário, não recebendo, 
nada de ninguém, nem precisando de ninguém, 
e continuando a existir, mesmo si fóra delle na
da mais existisse.

Ora, o universo não tem esta independencia 
absoluta. Podemos conceber a idéa do seu anni- 
quilamento.
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Logo, Dão é necessário: foi creado.
E o Creador de tudo o que existe fóra d elle, 

é Deus.
S: Deus é o Creador, Elle é também o Senhor 

de tudo o que existe, pois Deus devia, creando, 
propôr-se um Um digao de si:

Este fim é a sua própria gloria, como fim 
principal; e a felicidade dos sêres racionaes, co
mo fim secundário.

II. O Deus Governador

Não sómente Deus creou, mas governa tudo; 
e~este governo chama-se: a Providencia. .

Que se diria de um artista que, tendo crea
do uma obra prima de pintura ou de esculptura, 
ficasse completamente indifferente para com ella, 
recusando occupar-se delia, não tomando as pre
cauções para que não fôsse destruída?

Que se diria de um roceiro, que comprasse 
um terreno fértil, e depois o abandonasse sem 
cultura?

Seriam ambos uns insensatos.
Deus é nosso Creador; nós somos a sua pro

priedade, o seu bem.
Sendo Deus sapientissimo, não póde desen- 

teressar-se de nós, que somos a sua obra.
Na terra, muitos homens desejam occupar-se. 

mais das cousas de que estão encarregados, po
rém não o podem por falta de tempo, de força, etc.

Para Deus tal obstáculo não existe.
Elle vê tudo: logo, está ao par de tudo.
Elle é infinita mente bom: logo, quer prover 

as nossas necessidades.
Elle é todo-poderoso: logo, póde valer-nos.
Todas as períeições de Deus exigem que se 

occupe de nós, que não nos abandone,, depois de;
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nos ter creado, mas preveja as nossas necessi
dades e proveja a tudo.

Prever e prover; é da união destas duas pa
lavras que vem o bello nome de Providencia —
providere.

Deus é ainda infinitamente justo.
Ora, a jiistiça exige que o bem seja recom

pensado e que o mal'seja castigado: ultimo mo
tivo porque Deus não deixa a humanidade cor
rer sem amparo, mas se faz o seu Governador, 
excitador e Moderador, antes de ser o seu Juiz 
Supremo.

UI. Conclusão 4

A Providencia de Deus é, pois, Deus conser
vando e governando o mundo por EUe creado, 
e conduzindo todos os seres ao fim que Elle, na 
sua sabedoria, predeterminou.

Não é propriamente um attributo divino, des
de que implica a creação, mas é antes: o con- 
juncto dos attributos de Deus: sciencia, sabedo
ria, poder, bondade, justiça, applicados á regên
cia do universo.

Não objectem a existência do mal neste mun
do. Sim, o mal existe e deve existir.

Ha o mal moral, ou peccado. Deus não o 
quer, mas deve permittil-o, porque creou o ho
mem livre, e o homem, a meDos de deixar de 
ser livre, póde abusar desta liberdade e commet- 
ter o mal moral. Não póde ser imputado a Deus, 
mas unicamente a nós.

Ha o mal physico. É também inevitável, por
que Deus creou o homem mortal. Ora, todo ser 
mortal, tende á decomposição... gasta-se, estraga- 
se, debilita-se. Ora, tal debilitação, tal estrago 
causa,(necessariamente, o sofirimento. É uma con
dição da nossa vida. 4
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Ha desigualdades sociaes, e deve hâver. Pois, 
como poderia haver ricos, si não houvesse po
bres? Como poderia haver grandes, si não hou
vesse pequenos? Como poderia haver montanhas 
si não houvesse valles ?

Deus deve permittir tudo isso; mas sabe ti- 
Tar o bem do mal. São meios de expiação e de 
merecimento para conquistarmos a felicidáde 
eterna.

EXEMPLOS
1. No ieme
. „ Num navio, no meio de horrível tempestade, 
.os^passágeiros lançavam brados de áfílicção: s6 
'um menino de 12 annos permanecia calmo. Co
mo todos ficassem admirados:

— Nada tenho a receiar, disse elle, é meu 
Pae que está no leme.

Porque temer? E’ o bom Deus que tem nas 
mãos o leme deste mundo.

Confiemos-lhe também o leme da nossa alma, 
e Elle nos fará alcançar o céu!

2. Apologo de Tolstoi
Ouvem-se bastantes vezes murmurios contra 

a Providencia de Deus. Provêm geralmente da 
falta de reflexão, de não comprehendermos o que 
Deus nos outorgou, e de vermos apenas o que 
nos falta.

Tolstoi tem este expressivo apologo a res
peito :

Üm homem, descontente da sua sorte, quei
xava-se de Deus.

— Deus, disse elle, dá as riquezas aos outros
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e a mim não dá nada ! Como posso iniciar a mi
nha vida, não tendo nada?

Um ancião Ouviu èstas queixas.
— E’s tu tâo pobre còmò pensas ? respondeu. 

■Deus não te deu saúde e força?
— Não digo que não, e úfano-me da minha 

saúde e força.
— Queres deixar cortar a tuà mão direita 

por um conto de réis ?
— A.h! isso nunca ! Nem por dez contos !
— E a mão esquerda ?
— Nem esta!
— E os pés?!
— Deus me livre! por dinheiro nenhum!
— Olha, ajuntou o aucião, que fortuna Deus

te deu, e estás te queixando! . •

3 .  A lua
A torto e a direito, os homens reclamam con

tra a Providencia de Deus.
E’ pena não terem estado presentes quando 

Deus creou as cousas! O verão é quente demais; 
o inverno tem um frio insupportavel... E* úm ca
pitulo que convém não começar, pois não aca
baríamos.

Lembro-me de ter lido outróra num jornal 
esta palavra espirituosa de um bebé de 3 ánnos 
de idade. O bebé estava com a mamãe, no jar
dim da casa, ao cahir da noite, para colher umas 
flores. A lua estava no quarto crescente! O be
bé olhou espantado e disse á sua mãe : *Mamãe, 
olhe lá em cima,! o bom Deus. não {eve teihpo 
hoje de acabar a lua».

Nós somos homens, mas falamos ás vezes co
mo bebés. Quantas luas encontramos que o bom 
Deus não teve o tempo de acabar!

. F E S T A  D E  N A T A L .



DOMINGO DEPOIS DE NATAL
EVANGELHO—(Luc. II. 33—40)

33. Naqvelle fempo, havendo chegado o dia 
da purificação, foi Jesus Levado por seus paes 
ao templo para ser apresentado. E seu pae e 
mãe estavam admirados das cousas que delle 
se diziam.

34. E Simeão os abençoou, e disse a Maria 
sua Mãe: Eis que este (Menino) está posto para 
ruina e para resurreição de muitos em Israel: 
e para ser alvo de contradicção.

35. E uma espada trespassará tua alma, 
afim de se descobrirem os pensamentos escondi
dos nos corações de muitos.

36. Havia tambem^umaprophetiza, (chama
da) Anna, filha de Phanuel, da tribu de Aser: 
estava em idade muito avançada, e tinha vivido 
sete annos com seu marido, desde a sua virgin
dade.

37. E (tinha permanecido) viuva até aos oi
tenta e quatro annos: e não se afastava do tem
plo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e 
orações.

38. Ella também, sobrevindo na mesma oc- 
casião, louvava o Senhor, falava do Menino d 
todos os que esperavam a Redempção de Israel.

30. E depois'que cumpriram tudo, segundo..
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o que mandava a lei do Senhor, voltaram pa
ra a Gáliléa, para a sua cidade de Nazareth.

. 40. Entretanto, o Menino crescia e se fortifi
cava cheio de sabedoria: e a graça de Deus era 
com> elle.

D O M I N G O  D E P O I S  D E  N A T A L  —

CCMMENTARIO APOLOGETICO

A alma do homem
O Evangelho nos apresenta a tocante scena 

do encontro do santo ancião Simeão e da Sagra
da Familia, no Templo.

E’ a primeira espada de dor que devia atra
vessar o,coração da Virgem Santa.

Após ter predito o destino do Menino Deus, 
o velho Sacerdote dirige-se a Maria è lhe diz: 
«a tua, alma será trespassada por uma espada.-»

Pobre filha de Jerusalém, tão pura, tão bella, 
tão radiante da gloria ineffavel de vossa mater
nidade virginal; eis-vos no começo da via do
lorosa, que só terminará na sepultura deste mes
mo Jesus!

Limitemos as nossas considerações ao ponto 
apologetico aqui assignalado.

O Evangelho fala da alma de Maria.
Temos, pois, uma alma, creada á imagem 

de Deus, a qual vamos estudar aqui, vendo:
1* O que é a alma.
2- A união entre o corpo e a alma.
Esta dupla verdade nos vae fazer penetrar 

plenamente na grande obra da creação divina.



I. O que é  a  alma Immana
A creatura mais perfeita do universo a quem 

Deus deu o sêr e a vida é o homem, porque só 
elle recebeu uma inteüigencia capaz de conhe
cer o seu Creador, e um coração capaz de amai-o.

O homem, a mais perfeita das creaturas, é 
um sêr racionai composto de corpo e alma. O 
corpo é a parte sensível, visivel do homem. A 
alma ê uma substancia espiritual, invisível que 
dá .'ao corpo o movimento, a vida, o pensamento 
e o juizo.

Quando a alma se separa do corpo, este cor
po fica inerte, sem pensamento, sem vida, e vae 
se decompondo: tal separação chama-se: a morte.

E’ a união da alma e do corpo que constitue 
o homem, e faz delle um sêr intermediário entre 
os anjos, que são puros espíritos, e os animaes 
que são simplesmente matéria.

A natureza do corpo e a da alma differem es
sencialmente no homem.

A natureza do corpo é de ser visivel, palpá
vel: pois é matéria.

A natureza da alma é de ser invisível,' im- 
palpavel: é espirito. Uma palavra exprime a na
tureza da alma: espiritualidade.

A espiritualidade exige, não sómente a au
sência de toda composição e de toda extensão, 
mas ainda a independencia de toda matéria e a 
faculdade de poder agir, em certas circumstan-. 
cias, sem o auxilio dos orgãos materiaes.

Assim a alma pensa: ella produz o pensa
mento sem o auxilio de qualquer ser material: 
o que prova que é distincta da matéria.

A alma não habita o corpo como uma rainha 
habita o seu palacio; ella não está simplesmente
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unida ou juxtaposta a nossos orgãcs, ella ps ani
ma e viviíica.

Sto. Thomaz em sua fôrma philosophica diz 
que a alma é a fórma substancial do corpo.

Vendo um cadaver, tal definição torna-se lu
minosa. Desde que a alma se separa do corpo, 
este ultimo dissolve-se e torna-se nm coujuncto 
de pó, de agua, de matéria em dissolução, que 
não tem mais nome em lingua nenhuma: é um 
cadaver.

Não subsiste mais nenhuma apparencia. hu
mana porque o laço vital, que uniu todas as par
tes do corpo, foi rompido. • *

A alma cessou de informar o corpo, não lhe 
. communicando mais o ser humano, a fórma hu
mana.

II. A.união entre o corpo e a alma

Mas examinemos um instante as principaes 
propriedades do corpo e da alma, para estabe
lecer a differença essencial que os separa.

A matéria é necessariamente extensa, com
posta de partes que constituem o seu compri
mento, a altura, a grossura.

A alma, sendo espirito, não é composta de 
partes: é simples. Por isso nunca se diz que um 
pensamento é comprido, grosso, alto.

A matéria tem uma fórma determinada, 
podendo ser redonda, quadrada, azul, verde, etc.

* A alma, ao contrario, não tem nem fórma, 
nem côr. E ninguém se lembrou ainda de dizer 
que o pensamento é redondo ou verde.

A matéria é d iv is ív e l, podendo ser dividi
da em partes distinctas umas. das outras.

A alma é indivisível; por isso não se póde



tomar nem uma parte, nem a metade de um pen
samento, nem da alma.

Os espíritos, ou a alma, por sua vez, pos
suem certas propriedades que a matéria não pô
de ..possuir. São:

A espiritualidade, ou propredade de escapar 
aos sentidos e de ser independente da matéria.

A intelligencia, ou propriedade de conhecer 
a verdade, de assimilai-a e de saber que a co
nhece.

A liberdade, ou propriedade de escolher en
tre vários objectos, de querer ou não querer.*

a  immortalidade, ou propriedade de não po
der ser decomposta nem morrer.

III. Conclusão
Ha uma categoria de homens, chamados ma

terialistas que negam a differeuça existente en
trego corpo e a alma.

Para elles, a alma e o corpo são da mesma 
natureza, ambos vivem e morrem do mesmo modo.

Admittindo tal idéa, nega-se a responsabili
dade moral, a vida futura... A conclusão pratica 
é que o homem está destinado para uma vida 
animal, sensual, egoísta.

Em nossos dias, os materialistas intitulam-se, 
positivistas, admittindo só o que se vê, o que é 
positivo.

Para elles, o -pensamento é) inherente á sub
stancia cerebral; o cerebro pensa como pulsa o 
coração. O pensamento não passa de uma secre
ção do cerebro, como o muco é uma secreção 
das mucosas.

Tal opinião é ridicula e se refuta pela simples 
reflexão sobre a nossa própria existência.
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Com .50 annos. de idade, nós sentimos que 
somos bem a mesma pessoa que éramos com 
5 annos.

Tudo se mudou em nosso exterior, mas o nosso 
eu intimo permanece o mesmo. Temos a lembran
ça do passado, a consciência de nossos actos: So
mos sempre nós, o que prova que ha em nós 
qualquer coisa, distincta do nosso corpo, que não 
está sujeita ás modificações do corpo, que não 
vem do corpo: E’ a nossa alma.

EXEMPLOS
1. Santa Cecília

Valeriano, esposo de Santa Cecília, e seu iBr- 
mão Tiburcio estavam encarcerados por causa 
da' sua fé. Era no anho 160, sob a perseguição 
de Marco-Aurélio.

O official Máximo, encarregado de leval-os 
ao supplicio, abrindo a prisão, viu os de joelhos, 
os olhos levantados ao céu, numa serenidade que 
se reflectia em todos os traços do semblante.

A sua mocidade, seu nascimento illustre, a 
sualinnocencia, sua resignação commoveram o 
coração do 6oldado que começou a chorar.

— Por que choraes ? perguntaram os encar
cerados.

— Choro, porque vós, tão jovens, ricos e no
bres ides morrer.

— Desenganae-vos, Máximo, nós somos chris- 
tãos, e, deixando este mundo, os christãos pas
sam para uma vida melhor, onde não ha mais 
morte.

—Ah! si as vossas palavras fossem a verdade.
— Si prometterdes abraçar a religião christã, 

vereisjajverdade com os vossos proprios olhos no 
momento da nossa morte.
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Máximo o promeíteu, e quando decapitaram 
os martyres, elie viu as almas delles, resplande-, 
centes de gloria, levadas pelos anjos para o céu.

A esta vista, declarou-se christãoe recebeu , 
pouco depois a coroa do martyrio.

2. Homem ou animal
Quando se morre, tudo está morto, diz a im

piedade.
Sim, para os cães, os gatos, os burros; porém, 

tu és muito modesto si te metteres neste numero.
Tu és um bomem e não um animal. É curi

oso que alguém te deva lembrar disto.
Tu tens uma alma, capaz de reflectir, de fa

zer o bem ou o mal, e esta alma é immoríal: .qs 
animaes não têm alma racioDal.

O que faz o bomem é a alma, isto é, o que 
pensa em nós, o que nos faz amar a verdade e 
amar o bem. E’ o que nos distingue dos animaes.

Eis porque é uma injuria dizer a alguém : 
Tu és um animal, um burro, etc. E’ recusar-lhe 
a sua primeira gloria: de ser homem.

Dizer pois: quando morrer tudo está morto, 
é negar a alma, é proclamar: Eu sou um bruto, 
um animal. E que animal ?!

Valho menos que o meu cão, pois corre mais 
depressa, dorme melhor, enxerga mais longe, tem 
mais faro do que eu, etc. Valho menos que o meu 
gato, que enxerga de noite, que não tem que se 
incommodar com a sua roupa e calçado. Numa 
palavra, eu sou uma pobre besta, e’o mais po
bre dos animaes.

Si isso te agradar, dize-o, crê-o, si tens a co
ragem, porém permitta que eu seja um pouco mais 
ufano, e declare em alta voz que sou homem.

(Mgr. de Segur)
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FESTA DA EPIPHANIA
EVANGELHO (Math. II, 1-12)

1. Tendo pois Jesus nascido em Belém de 
Judá, reinando o rei Herodes, eis que uns Ma
gos chegaram do Oriente a Jerusalém,

2. dizendo: onde está o rei dos judeus, que 
é nascido ? porque nós vimos a sua estrella no 
Oriente, e viemos adoral-o.

3. E, ouvindo isto o rei Herodes turbou-se 
e toda (a cidade de) Jerusalém com elle.

4. E convocando todos ós príncipes dos sa- 
cerdotes e os Escribas do povo, perguntava-lhes 
onde havia de nascer o Christo.

5. E elles lhe disseram: Em Belém de Ju
dá : porque assim foi escripto pelo propheta:

6. E tu Belém, terra de Judá, não ês a mí
nima entre as principaes (cidades) de Judá: 
porque de ti sahirá o chefe que ha de comman- 
dar Israel, meu povo.

7. Então Herodes, tendo chamado secreta
mente os Magos, inquiriu delles cuidadosamen
te em que tempo havia que lhes tinha appare- 
cido a estrella.

8. E enviando-os a Belém, disse: Ide e in- 
formae-vos bem acerca do menino e quando o 
encontrardes, communicae-me, afim de que tam
bém eu vá adoral-o.



9. E ellesy tendo ouvido as palavras do rei, 
partiram : e eis que a estrella que tinham visto 
no Oriente ia adeante deites, até que chegando 
sobre (o logar) onde estava o menino, parou.

10. Vendo (novamente) a estrella, ficaram 
possuídos de grandíssima alegria.

11. E entrando na casa, encontraram o me
nino com Maria, sua Mãe, e prostrandose o 
adoraram: e abrindo os seus thesouros lhe of- 
fereceram presentes (de) ouro, incenso e myrrha.

12. E tendo recebido aviso em sonhos para 
não tornarem a Herodes, voltaram por outro 
caminho para o seu país.
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A immortalidade da alma
Jesus havia nascido era Belém, Duma gruta 

abandonada, deitado numa magedoura de ani- 
maes.

Elle esconde a sua majestade e abaixa a sua 
grandeza, emquanto os anjos o acclamam e 
uma estrella resplandecente convida os Reis Ma
gos a irem adorar este Rei recem-nascido.

Os Reis do Oriente, tendo encontrado este 
Rei mysterioso, cujo throno é uma mangedoura 
e cuja purpura são uns paninhos de pobres, pros
tram-se, adoram-n'o e lhe offerecem os seus pre
sentes: ouro, incenso e myrrha.

O ouro exalta a realeza do Menino.
O incenso proclama a sua immortalidade.
A myrrha significa a sua humanidade.
Deus é o grande, o supremo Immortal.
Os homens participam desta prerogativa, pela



sua alma, creada á imagem é semelhança de 
Deus. Consideremos esta prerogativa de nossa 
alma, examinando:

1.0 A natureza da immortalidade.
2.0 As provas desta immortalidade.
Estas considerações nos farão comprehender

melhor a grandeza do homem e a sublimidade 
de seu destino.

I. A natureza da immortalidade
Chama-se immortalidade da alma a prero

gativa de que é dotada de não morrer.
Tudo o que é material está sujeito á lei da 

desaggregação ou decomposição.
A nossa alma, sendo simples, espiritual, sem 

nenhuma composição, não póde estar sujeita a 
esta le i; a sua espiritualidade conduz logica
mente á idéa da sua permanência depois da 
morte natural.

0 que chamamos morte, não é o anuiquila- 
mento, é uma decomposição ou dissolução, pa- 

' lavras que indicam uma separação de partes.t ,
A alma não tendo partes, não está pois su

jeita á morte.
Cicero, apesar de pagão, tem a este respeito 

uma phrase sublime, nos Tusculanos, 1. 1. 29.
«A alma, diz elle, é necessariamente uma sub

stancia muito simples, sem mistura, sem compo
sição, sem elementos diversos

«Segue-se dahi que não se póde, nem dissol- 
vel-a, nem dividil-a, nem rompei-a, nem quebral-a.

«E' pois immortal, porque a morte não é mais 
que a separação das partes que antes estavam 
ligadas».

Na própria natureza da alma, encontramos 
já uma prova da sua immortalidade.
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Tódos nós experimentamos .pdesejo de uma 
felicidade que não podemós: alòançarv. aqui na 
terra.

Ora, Deus não póde iDfundir na alma desejos 
irrealizaveis, siuão seria uma opposição em sua 
própria obra. . :

E’ preciso pois que na outra vida, na sobre
vivência possamos alcançar esta felicidade que 
não encontramos neste mundo.

O homem está em marcha para o infinito que 
prosegue sempre, mas que sempre lhe escapa.

Elle concebe, sente este infinito, tral-o den
tro de si: dahi provém este instincto de immor-, 
talidade, esta esperança universal de uma outra 
vida, que exprimem todos os cultos, todas as 
poesias, todas as tradições.

Si assim não fôsse. a maior das creaturas 
seria a mais maltratada: seria até um monstro 
eterno, pois nunca chegaria á perfeição dé seu 
estado e de suas aspirações.

II. Provas da sua fmmortalidade
A alma não podendo ser decomposta, pódia 

ser',’anniquilada. Isto, porém, não é concebível.
Anniquilar e crear são dois actos iguaes.
Para anniquilar a alma, Deus deveria exercer 

um acto positivo da sua divindade.
Ora, na natureza inteira não encontramos um 

unico exemplo de anniquilamento.
Nada é anniquilado, mas simplesmente trans

formado.
O corpo do homem, o dos animaes, mesmo 

as'plantas são simplesmente dissolvidos, transfor
mados, mas não anniquilados.

Aliás a semelhante anniquilação se oppõem a 
sabedoria, a justiça e a veracidade divinas.
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fâí‘ v*
Deus/^êffiNâdía -e^be^íòm foíflnita fez a nossa 

alma immortal em suà natureza, pois tudo o que 
é espiritual é-ete-rap^ Elle fez esta alma á sua 
imagem e sem elhan^'/j||M fir^iifi-iL .^^orífl^

'A alma, sendo superioTnfe corpo, deve ter 
um destino que seja superior a este.

Ora, o nosso corpo não será anniquilado: nem 
•um de seus elementos voltará pára o nada, mas 
será apenas separado dos outros elementos.

Ora, si a aLma morresse, a sua sorte seria 
menos nobre que o de seu inferior, o que re-, 
pugna á sabedoria de. Deus.

*  *  *

Deüs é infinitamente justo, e esta justiça 
exige que o mal seja punido e o bem recompen
sado.

Ora, a alma não encontra neste mundo a 
sancção do bem que faz, nem do mal que com- 
mette.

E' preciso pois que haja uma outra vida, 
onde triumphe a justiça divina... e esta outra 
vida exige a immortalídade da alma.

*
*  tf

Deus é verdadeiro,, e este Deus não só
mente nos faz aspirar á immortalidade, mas nos 
obriga a crer nella. A resurreição da carne, a 
vida eterna, são dogmas sagrados da nossa fé.

Logo, tal immortalidade existe, claramente 
ensinada pelo proprio Deus.

III. Conclusão

As consequências praticas da crença na im- 
mortalidãde da alma são o que mais fortifica e 

'estimula na vida.
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Esta crença nos consola no meio dos soffri- 
mentos da vida.

Ella é um estimulo constante na acquisição 
de méritos e de virtudes.

Ella conserva o homem numa nobre digni
dade, inspirando-lhe o respeito a si mesmo.

Com este dogma da immortalidade, a infeli
cidade é consolada, a virtude excitada, o vicio 
reprimido, a providencia justificada, o homem e 
o mundo moral estão explicados.

Basta deste dogma para formar grandes ho
mens, elevar as grandes virtudes, acceitar gran
des sacrifícios para Deus, para a religião e para 
a sociedade... emquanto que supprimir este 
dogma, seria supprimir toda a religião, toda vir
tude, todo dever!

Deus não morre, exclamava Garcia Moreno.
A alma também não morre, devemos ajuntar.
Ambos são immortaes, porque a segunda é 

feita á imagem do primeiro.

EXEMPLO
1. A lição do tic-tac

Um professor catholico de Belfort quiz dar 
a*seus alumnos uma idéa da immortalidade da 
álma. Procurou um meio de tornar sensível á in- 
telligencia infantil esta verdade: que a morte do 
corpo não tira a vida da alma. -

Tirou o seu relogio da algibeira e chaman
do-os meninos, lhes disse: Escutem como o re
logio faz tic-tac, e como elle está numa csixa 
de ouro.
íim  Todos escutaram e admiraram o relogio. En- 
tão^o professor tirou o mecanismo da caixa e
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e ouservando-cada-um a - das -pe ças eis- mãe difie-

— E-á^parteque^faz tic-tac, responderam estes.
— Pois bem, estão veüdo que a caixa, sepa- 

da.dg mecbamamo,ft torno^-.^mudíl, emquapip o 
ry^iÉKCQütiniJí^a andar^eioabòra-separidík.dè.€eu 
iavolucro, a caixa. Assim acontece comnosco.

A morte- sapàra at alma^dOí: corpo;?; então o- 
corpo torna-se mudo, a alma, porém, privada de

e*a. agir.
, ,A icomparação^v&eín^davida, é^muitqídmpe*» 

<fe». mft4qps^ 'cp.|npi*eh^dm,|iB a s # »  
perfeitamente a verdade de tal modo provada*^?
íSí Ĉ ' m n rty rIo , d o A i i  am i tar "r

Na^,ultima9à perseguições que s a*ssolaramt,a
chrisXapíiadpt:4e*T&kio,vum jqvepjc^ristãa^de 17
ap£0£^cban^de.*;MQ^e^çí^^^
próprios pa^^p^lp.ieçoifipp.. da,ãq& con$t£nçja4

— "e ç̂lQxpV e répega,% tnA reli
gião  ̂bradou-lhe o" Jm vb té darei lÕOlgQÇ̂

— Excellencia, nãò bastá. ‘ ' ‘ '
,;k.̂  u-i, Pôis ;bém* éü te darei 500^: ' * ; ií
- -  — ítóo-baslb: « í i n d a v iV f

— O que^S ... poisf-bem? darei 1 :0O®$800*’

O Juiz. estaetaçtQ.fcp#ai*.aaimai dfecbristsãot

mfphá á|jna-Ejstó))ouq, CFjtóiífrç «fftSSftOTs % 
mmba rehgifio, A c s .H ^ V B ^

plicib̂ - 
juiz e
r%r%>. W íquei Anaialt^ -coii^febendia Oique&uma 
alma immortal. j >Vxv̂  5^
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1o DOM. DEPOIS DA EPIPHANIA
EVANGELHO (Luo. II. 42-52)

42. Naquelle tempo, quando Jesus chegou ã
idade de doze annos, subiram seus paes a Jeru
salém, segundo o eostume, no tempo da festivi
dade. *

43. E quando, acabados os dias festivos, vol
taram para casa, ficou o menino Jesus em Je
rusalém, sem que seus paes o soubessem. '

44- E, pensando que viesse com os da co
mitiva, andaram caminho de um dia, procuran
do-o entre os parentes e conhecidos.

45. Mas, não o encontrando, voltaram para 
Jerusalém, á procura delle.

46. E aconteceu que, 3 dias depois, o acha
ram no templo, sentado no meio dos. doutores, 
euvindo-os e fazendo-lhes perguntas.

47. E todos os que o ouviam pasmavam da 
sua sabedoria e das suas respostas.

48. Quando, pois, o viram, admiraram-se. 
E disse-lhe sua mãe : Filho, por que fizeste as
sim cómnosco? Eis que teu pae e eu te procu
ravamos cheios de áfíiieção.

49. Respondeu-lhes elle: Por que é que me
procuraveis? Não sabieis que devo occupar-me 
nas cousas de meu Pae. . ..

v 50. Mas elles não comprehenderam o que 
Jhes dizia. j >



51. Então desceu com elles% e veiu para Na- 
zareth'; e lhes estava sujeito. E  sua mãe conser
vava todas estas cousas no seu coração.

52. E Jesus crescia em sabedoria, idade e- 
graça, deante de Deus e dos homens.

1 *. D Q  M>; D  E P O IS  D  A .E P \RH AçN I A;. — . 0 7

0 Evangelho do domingo passado nos deu 
occasião de falar da immortalidade da alma; o 
<ie hoje vae mostrar-nos a liberdade desta alma.

A narração evaQgelica nos mostra a vida 
suave e escondida de Nazareth, deixando apenas 
•entrever a vida submissa de Jesus.

i a Um raio de luz vem, entretanto, illuminar esta 
■vida calma e mostrar-no.s a liberdade com que 
Jesus agia: E’ a sua ida a Jerusalém com Maria 
e José, o seu desapparecímento, o seu encon
tro no meio dos doutores, a sua veneração para 
com seus paes e, emfim, o seu crescimento em 
sabedoria, idade e graça, deante de Deus e dos 
liomens.

Vimos Jesus agir, inspirado pela vontáde de 
seu Pae, sem paixão que o perturbe, sem medo 
que o faça parar, seguindo em tudo a voz de 
seu Pae a qual lhe dictava a sua consciência.

Nós também somos livres, temos deante de 
nós o bem e o mal: o primeiro para fazeí-o; o 
segundo para fugir dellq.

Tal liberdade é muitas vezes mal compre- 
hendida, por isso vamos meditar hoje:

l.o As p ro v a s  da liberdade da alma.
2.° E m  q u e  c o n s is te  tal liberdade.

COMMENTARIO APOLOGETICO

A liberdade da alma



São noções simplee;-mas;-'(^e'¥o^âaf8b uma 
iüêa ■'elára das exigências da libérdade^ e > dáviLet 
«essidade de aproveital-a pata •â yirtüdOv ;

I. Provas da liberdade - v

Entende-se por'liberdade ou livre-arbítrio a  
faculdade que o homem tem de fazer ou não fa
zer um acto, de escòlher üma còüsá^èm prefe- 
rencia a outra.

Toda vontade que póde 'determinar-se em 
sua escolha, produzir um acto ou abster-se delle, 
ê  livre.

Existe a liberdade physica^oa exterior, e a 
liberdade moral ou liceidade.

O homem é livre, antes de agir, péla esco
lha do acto que pretende fazer.

E' livre em quanto age, podendo continuar, 
interromper ou deixar o acto começado.

E’ livre também depois de agir, conservan
do a Consciência de ter agido livremente; felici
tando-se ou censurando-se do acto feito.

Os adversários desta grande verdade-cha- 
mlam-se fa talistas e deterministas.

Os fatalistas attribuem tudo ao destino ou 
acaso. ■ •

Os deterministas pretendem que 'O homem 
-se determine pelas leis da natureza em 'geral'e 
ias da sua natureza em particular. • - ;

fjg  _  C 0 M M E N T Â R I O  A P O t Ó G E'T-1-SO '

*  * *

Taes aberrações dissipatíEse dêánte^da'-du
pla prova da liberdade humana, qúe é o nosso 
sentimento intimo, e a conducta do ;genefò^hu-
mnno. - ^

Nó? sentimos pérféitáníéhte^uès^mbs^ íivres.



'i.;;?Sétâ&mo&emi3ftís ̂ unudesej&ririeBfciiíêl da 
felicidade: este desejooéídannaioReza;u ejmSo. ĵé 
íiííEe^iB^süseaitmdo*-o;de«e joiíde darsunu passeio, 
deileu;, íde* es e rever, ieenümos íqueipodém ©B-fazer 
isto ou não fazel-o,] conforme a nessao vontade;
1v; t, O. ^enero' l&in^n.fc p o r V é ? ' ;  ptdvãHal li- 
be^d^e^póis1; tddás‘‘ás ^ aÇ p p s^  
gèns^-ião regfdas-pdr ^cerÉaàféísV é-wüa-áásèçno 
d? imposta =aès* trán-sgresííOjie^deotaai leisü - V 
i l íilQíra^i^o IêrmemiJião’ Mívrè^e^ía^i^emâcbfá- 
®er,*-pàra -qtfe i®pôr-lliéiléis?'páraiQue recompen
sar a^fídelídáde^á' lei eoastigar'ia transgressão?

Não se dão leis, nem se promette recompen
sa,1 nem-'sé iaméãça ide X*a&tigar-úma maeTiina, 
pois^esla-faz^necessafiamente o- serviço * para o 
qiiâl^fòb construída. -

Os maiores criminosos^ sabem-muito=bem>que 
são-responsáveis; pOrque eram livres.../ e=a qual- 
quer; um 'delles; si élte âilegarf a cólera,' o odio 
ou -éutro-vicio,1 podemos-responder :sEra; preciso 
resistir, pois eras livre!

II. E m  q u e  c o n s is te  a ‘l ib e rd a d e

: 'O- homem, no /estâdp^aetuãb-pódeAfazer, o 
bemdu o mal: Digo qúepóde^ istò-é : temya :lî  
berdade,.porém não tem o, direito .de . fazer1' ò 
mal, è/tem o devercde fazer: o bem-. •

Jsto-é' tão/claro; que,: quandorfaz o/mà]/ élle 
•sente em4 si"ò^remqrso,\é’ quandq^íaz-ó bem,-ex
perimenta-uma:“;satiisfacçã6'dniimá:. :*vf 
* •JiA.i essência) da^Mberdadeijc^nsistejinteiramen- 

te^na opotencia sactiva : de^esdolb;èr«entre. duas 
cqus.aSíibôas;üeünão- emprese olber etifre&oJihém^e

r: '■ iiiabuÇt aor 
■íiOohdmemi-témvrióvpoder ádeífazeníp malytmas 

nãiêítemiid^^í^d^fdzeliOí/i2Í3iiib ■mtsgx&bnH
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Jesus Christo possue a plenitude da liberda
de, mas não póde íazer o mal.

Maria Sma. gosava desta mesma plenitude, 
embora íôsse confirmada em graça e não pudes
se fazer o mal.

Deus é soberamente livre em tudo o que faz, 
entretanto a sua perfeição infinita esbarra deante 
da impotência absoluta de escolher o mal.

Temos pois a distinguir a verdadeira liber
dade que 6e exerce na esphera da honestidade 
e do bem, suppondo sempre a ordem e a lei, em 
outros termos: é o direito de cumprir o seu de
ver.

A falsa liberdade é aquella que se exerce 
sob o império da paixões, na independencia e 
na desordem. — Póde-se definil-a: o pretenso 
poder de fazer o mal.

o estado actual em que nós, nos encontra
mos neste mundo: temos a triste liberdade de fa
zer o mal, mas não temos o direito de usar desta 
liberdade.

III. Conclusão

Temos, pois, deante de nós, o bem e o mal; 
isto quer dizer que ha acções boas e acções 
más.

Distinguimos estas acções por meio de uma 
voz 'interior que está em nós, e que chamamos 
consciência. Tal voz está encarregada por Deus, 
de^dizer-nos: isto é bem, isto é mal.

A’s vezes as paixões e preconceitos falsifi
cam a consciência ao ponto que em um caso 
particular, ella tome o mal pelo bem, entretanto 
nunca podem fazer desapparecer a distincção 
essencial que separa as acções boas das. más.

Podemos distinguir taes acções pela confor-
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inidadè ou opposição de uni acto com as léis de 
Deus: umas gravadas no fundo do nosso coração, 
que chamamos lei natural; e cuja voz é a con
sciência; outras promulgadas exteriormente por 
Deus, e chamadas: lei escripta. E’ o Decalogo ou 
dez mandamentos da lei de Deus.

EXEMPLOS

í. Uma palavra de Napoleão
Os fatalistas negam a liberdade ou livre ar

bítrio do homem, sob pretexto de que o porvir es
tá regulado com precisão, nas previsões divinas 
e que o que «está escripto èscripto está».
1 Üm dia falaram deante de Napoleão deste 
fatalismo dos Mussulmanos.

O Imperador respondeu: Os proprios turcos 
nem acreditam nisso, sinão como teriam médicos 
entre.elles, ou pelo ménos curandeiros?

Quanto aos que habitam no terceiro andar 
de uma casa, tendo de sahir, não se dariam ao 
trabalho de descer pela escadaria: lançar-se-iam 
logo pela jauella abaixo: é mais curto, e si o 
que deve acontecer, acontece fatalmente, a ja- 
nella não é mais perigosa do que a escada.

2 . U m  d is s a b o r  de  Lo tu broso

O fatalista Lombroso, tornou-se conhecido 
pela sua theoria do criminoso nato.

Conforme esta opinião, um criminoso está 
ierreteado para o crime desde o seu nascimento 
por particularidades physicas da sua natureza.

E Lombroso acreditava nisso, como até em 
nossos dias, ha gente que nisso acredita.
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10. e disse-lhe: Todox homem põe primeiro 
o bom vinho: e quando jà  (os convidados) têm 
bebido bem, então lhes apresenta o inferior: tu 
ap contrario tiveste o bom vinho guardado até 
ã$ora.

11. Por este modo deu Jesus principio aos 
(seus) milagres em Caná da Galiléa, e manifes
tou a sua gloria e os seus discípulos creram 
nelle, ,

COMMENTARIO APOLOGETICO

O destino do homem
Lendo o Evangelho de hoje, ficamos encan

tados pelo desvelo da Sma. Virgem, a sua atten- 
çao carinhosa para com os recem-casados.

.Tudo isso converge admiravelmente para a. 
grande finalidade que Jesus tinha em vista: ma
nifestar a sua gloria e robustecer. a fé de seus 
discípulos, como diz o Evangelista na ultima 
.phrase da narração.

Jesus deü inicio a seus milagres e manifes
tou a sua gloria.

Manifestar a gloria de Deus era, de facto, & 
resumo da vida de Jesus' como deveria ser o 
«resumo da nossa própria vida.

Jesus veiu neste mundo para glorificar o seu 
Pae; e nós estamos neste mundo para esta mes
ma glorificação.

Deus nos deu um destino conforme a nossa 
natureza, nossas faculdades e tendências, o qual 
devemos proseguir durante a nossa vida inteira.

Meditemos hoje este. bello assumpto, mos
trando :



1* Qual é o nosso destino.
2* Como devemos alcançal-o.

E6tas considerações completarão o que já vi
mos anteriormente da immortalidáde e da liber
dade da nossa alma.

I. Qual é o nosso destino

O destinoldo liomem é a glorificação de Deus 
e a possessão do soberano bem, que é Deus.

O liomem, pela sua alma immortal e livre, 
tende irresistivelmente a esta felicidade perfeita, 
e não encontra fleno repouso sinão depois de 
tel-a encontrado, diz Santo Agostinho.

Notemos bem que o homem não foi creado 
para um fim natural. Si o fôsse, elle deveria en
contrar no cumprimento dos preceitos' da lei na
tural uma beatitude natural.

Ora, tal beatitude não existe, porque o ho  ̂
mem foi elevado por Deus á ordem sobrenatural.

É pois unicamente nesta ordem sobrenatural 
que está o seu destino e a sua felicidade.

A vida presente póde ofíerecer ao homem 
satisfacções que agradam ao corpo, como saúde, 
força, honras e fortuna; póde até dar um certo 
contentamento á sua alma pela sciencia e pela 
virtude; póde apresentar a seu coração as affei- 
ções da amizade e da gratidão, porém nenhum 
destes bens passageiros póde sacial-o completa
mente.

Sómente Deus póde plenamente satisfazel-o, 
porquê só Elle possue tudo o que corresponde 
ás aspirações do homem.

Estas aspirações são: conhecer, amar e ser
vir a Deus neste mundo, e possuil-o no outro.

Conhecer a Deus é applicar a nossa intelli- 
gencia a estudar as suas obras e perfeições.
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Amar a Deus é xiarUhe o -primeiró^ogàr em 
nosso coração, e , não ãdmittir-nenhuma-affeiçãO’ 
reprovada.por Elle. .. r?y?>1

■Servir a Deus é-ehedecer^a - seus 5iman;dã- 
mentos com promptidão e conetàtfèlá\ ^  vUib

Tal é oüm do homem; é .para conseguir este 
fim que Deus lhe deu o_ nobre dàstiho sobrenatu
ral -de possuil-o um dia na„^gloria do. céu..,.

lí. Como devemos aleaiiçàl-d F

r Para realizar este destino ;o homem'1 iiãò^pô- 
de ficar entregue a si mesmo; élle/'preeisá^de. 
uma orientação: tal orientação -está -^tóiKnehtd 
iddicada pela lei de Deus. :

Do.mesmo modo que Deus não.podiàj&rear 
o homem sem dar-lhe um destino de accor4o ;opui 
a sua natureza, assim o seu poder creadoE, devia 
orientar o homem pelas leis, cujo cumprimento 
devia recompensar e cuja violação, devia castigar.

Deus, como creador, tem este^ávrèUo, euo 
homem, como creatura, tem o deser de seguir 
estas leis.

A ordem da. divina sabedoria; dizJSantOiTho- 
maz, dirige tudo para um fim conveniente rpor 
meio de leis.

E quando Deus nos deu estas .leis?.
A .primeira lei foi dada nonmomentodda^cre- 

ação, e chama-se lei natural, fazendo' por.íassim 
dizer/ parte da natureza •do,íser:,rácioiml;; . /

E' chamada lei natural em • opposiçãb^ã'íléi 
sobrenatural ou revelada, de que^á trãtámò^pre- 
cedentemente. : m-j&í

A-lei natural réfere-seá:Deus;^d^ pròÈifnú
èi mesmo. : "Wáys.*

'^ará- com Deus nos-ensina ‘d^dêtffer^dâ^ddr
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ra£ão,“do 'íés^èito, ^tf áüüMssão é^Hépeií^éticia 
aBSéltíta.-'; ,1;;;' --i’'' : • ' ••' — -■•»*■•■
* ík^m^^^òsMo-^òs^IiftpSè o^cfever^áè
tratal-o, como ^üefemõs^értràtádós- por - èlle. ••'’••- 
‘■̂ “̂ Páfsâí^olnffoscoi*«lJtíga a * conservar á  -nossa 
%idáv'é*a rfbssa dignfd^dè. ? r- • '

O homem conhece estas leis pela Wrtsctéribiu 
e pela razão.

Ha do homem unTduplo instincto: um instin- 
cto physico que lhe faz-conhecer o ,que é.,agra- 
davel ou desagradavel aos sentidos; e um instin- 
GtorímoraJ, *y qne/lbe. faz. experimentareiagria ou 
tristeza.s>E’ /este»instinctemoral .que - chamamos: 
consciência. .

O que a consciência nos V;fazpereèõer,~a ra
zão nol-o mostra com clareza.

A razão nos mostra a obrigação de seguir a 
consciência, sob pena de sermos castigados por 
Deus.

III» Conclusão

A conclusão a tirar destas considerações é a 
necessidade de deixar-nos guiar pela nessa . con
sciência, no caminho do bem, para evitar' os dòis 
excessos :^o'.escrupulo que estreita exaggérada- 
mente o caminho do céu e o relaxamento, que/o 
alarga além da medida,, arrastando pouco a pouco 
aoipecèadp .formal.

,.,A»^nossaralma'immortalitemum;destino certo 
e imperioso; Deuslhe deutrês faculdades: essen- 
ciaes que devem convergir para. Elle: s

a intelligèncià, que déve conhecei-o, 
í áio ivoração^que “dêve?amal"o, '

Estas faculdades para não deslizarem no^èrifò
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e no vicio devem seguir a lei marcada por Deus, 
lei que se manifesta pela consciência e, pela rar 
zão, quanto á parte natural, e pela submissão a 
Deus, quanto á parte sobrenatural.

Assim fazendo, conseguiremos o nosso eter
no destino, que é glorificar a Deus e salvar a 
nossa alma.

EXEMPLOS
1 . O s  d i v e r s o s  r e i n o s

Num exame escolar, um professor perguntou 
aos alumnos a que reino pertencia a pedra!

— Ao reino mineral, foi a resposta.
—= E as plantas ?
— Ao reino vegetal.
— E os animaes ?
— Ao reino animal.
— E o homem ?
Silencio completo. Os alumnos entreolharam- 

se... De repente um pequenito levantou-se e res
pondeu: — Ao reino de Deus.

Não podia ser mais exacto.
2 .  S a l v a r  a  a l m a

Um Soberano pediu ao Santo Padre Bento XII 
Tima decisão contra a sna consciência.

0 Pontífice respondeu:
— Sim, si tivesse duas almas, eu podia sacri

ficar uma para servil-o; mas como tenho sómente 
uma, não posso perdel-a para lhe agradar.
S .  R e p r e s e n t a ç ã o  d a  a l m a

E’ diíficil representar uma cousa invisivel. . .  
Os primeiros christãos procuraram fazel-o entre
tanto.



Para figurar a presença da alma bo corpo, 
representavam um passaro numa gaiola. A ga
iola era o corpo; o passaro era a alma; no dia 
da morte o passaro escapa da gaiola.

Geralmente este passaro era uma pomba: 
symbolo da pureza que a alma deve conservar, 
depois de tel-a adquirido pelo Baptismo.

Outras vezes, a alma era figurada por um 
çãvallo em plena carreira, para conquistar o prê
mio destinado ao vencedor.

0 prêmio destinado á alma christã é o Céu!
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3?. DOM. depois.da EP1PHANIA ]
EVANGELHO (Math. VIII. feÍ3J5

\ . r  ,*A

• , . .. _/« V
1: Naquelle tempo, tendo Jesus dêseido do 

monte, uma grande multidão o seguiu.
2. E eis que approximando-se delle um le

proso o adorava, dizendo': Senhor, si tu queres, 
pódes curar-me.

3. E Jesus, extendendo a mão, tocou-o, di
zendo : Quero, sê curado. E logo ficou curado 
da sua lepra.

4. E Jesus disse-lhe: Vê, não o digas a nin
guém : Mas vae, mostra-te ao sacerdote, e faze 
a ofterta que Moysés ordenou, para lhes servir 
de testemunho.

5. E entrando em Capharnaum, approxi- 
mou-se delle um centuriãq, fazendo-lhe uma sup- 
plica.

6. E dizendo: Senhor, o mêu servo jaz em 
casa paralytico e soffre cruelmente.

7. E Jesus lhe disse: Eu ir ei e o curarei.
8. Mas o centurião, respondendo, disse: Se

nhor, eu não sou digno que entres em minha 
casa: dize, porém, uma só palavra, e o meu ser
vo será curado.

9. Porque também eu sou homem sujeito a 
outro, tendo soldados ás minhas ordens, e digo



<a um: Vae, e elle vae; e a outro : Vem, è elle 
vem e ao meu servo:: Faze isto, e elle o faz.

10. E Jesus, ouvindo (estas palavras) admirou- 
se, e disse para os que o seguiam: Em verdade, 
vos digo, não achei fé tão grande em Israel.

11. Digo-vos, porém, que virão muitos do 
Qriente e do Ocddente, e que se sentarão com 
Abrahão e Isaac e Jacob no reino dos céus.

12. Mas os ãlhos do reino serão lançados- 
nas trevas exteriores: ali haverá choro e ran
ger de dentes*

13. Então disse Jesus ao centurião: Vae, e 
seja-te feito conforme Creste. E naquella mesma 
hora ãcou curado o servo.
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CÕMMENTÀRIO APOLOGETICÒ

O Deus conservador
, ~ r

Meditemos a bella pagina evangélica de hoje. 
Um sopro de suave confiança perpassá a scena 
exposta, e nos convida ver em Deus, não sóinente 
o Creador, o Senhor Soberano, más o Pae que
rido, que sustenta e dirige tudo.

Jesus exalta a fé do centurião e a confiança 
illimilada que tem em seu poder.

Esta confiança é o producto immediato desta 
fé admiravel que sabe ver em tudo a acção ou 
o dedo de Deus,- acção^.que se chama: a Provi
dencia.

De facto, Deus não : pó de abandonar á sua 
creatura, Elle tem : que conserval-a,. oriental-a, 
átravez das mil peripécias da existência, donde 
yem o Dogma consolador da Providencia, ou 
Deus conservador,. - ft
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Para excitar em nós esta mesma confiança, 
do centurião, vejamos hoje:

l.o As p ro v a s  da Providencia divina.
2.° As consequências desta Providencia.
Estas duas verdades bem comprehendidas nos 

estimularão a acceitar com calma e resignação 
tudo o que Deus ordenar ou permittir a nosso* 
respeito.

I. Provas d a  Providencia divina T

Deus conservador, ou Providencia divina são 
^dois termos que têm á mesma significação.

A palavra «conservador», applicada a Deus 
significa que Deus, depois de ter dado o sêr ás 
suas creaturas, toma cuidado dellas com um des
velo paternal, e as conduz ao fim para o qual 
as creou.

Conservar, é continuar a existência, fazer 
perdurar o que existe.

Sem esta conservação a creatura- não- pode
ría subsistir e voltaria ao nada, como a pedra 
lançada no ar por uma força que não se susten
ta, volta necessariamente para a terra.

As creaturas a respeito de Deus, são o que 
é a luz a respeito do sol, o rip, a respeito àa 
nascente!... Si Deus cessasse de conservar o 
mundo, este deixaria de existir, de modo que a  
conservação do mundo é uma creação continuada,

Esta conservação tem um duplo objecto: o* 
sêres materiaes e os sêres racionaes. Aos pri
meiros Deus dá leis physicas; aos segundos dá 
leis m oraes; aos primeiros Elle imprime a neces- 
Mdade, aos segundos impõe a obrigação.



*• «

A existência da providencia de Deus, sendo 
uma consequência immediata da própria existên
cia de Deus, prova-se: pela razão e pela crença 
universal.

A razão nos diz que Deus é infinitamente 
bom, e poderoso.

Ora, si Deus depois de ter creado os ho
mens os abandonasse, não os guiando, nem sus
tentando, Elle deixaria de ser bom, si não o 
■qüizesse^fazer; e deixaria de ser poderoso, si 
’não o pudesse lazer.

Logo, a Providencia divina deve dirigir tudo 
o que ha neste mundo, e de modo especial a sua 
creatura predilecta: o homem.

Tal tem sido e sempre será a crença de to
dos os povos, que acreditam que Deus dirige to - 
■das as creaturas: eis porque todos os povos re
correm a Elle em suas affiicções, e lhe agrade
cem os benefícios recebidos.

Ora, toda crença universal, independente de 
climas, costumes e educação, vem de Deus.

II. As consequências desta Providencia

As consequências se medem pela extensão 
da Providencia divina.

Ora, ella se extende sobre todos os acon
tecimentos do mundo, organizando tudo com nu- 
cmero, peso e medida (Sap. VIII. 1) e sobre to
das as creaturas, grandes e pequenas, tomando 
-conta de cada uma em particular, como se fôsse 
o unico objecto da sua solicitude.

Notemos bem que esta providencia de Deus 
ínão tira a liberdade do homem: elle fica o que
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è pela sua natureza, completamente livre em sua 
vontade.

Deus lhe faz comprehenider o que é o bem 
-e o mal : attrae-o ao bem pelas promessas, e o 
-afastando mal pelas ameaças, mas não o fórça*

Deus, tão pouco, é a causa do mal que pre
vê, que podería impedir e que, no entanto, deixa 
fazer-se.

Si Elle impedisse o mal e obrigasse a fazer 
o bem, o homem deixaria de ser homem, pois 
não teria mais liberdade: seria uma machina au- 
tomatica, não seria mais um ser racional.

Deus permitte pois o peccado para não re
tirar a liberdade do homem. Elle respeita esta 
liberdade para dar ao homem occasião de me
recer ; e exige este mérito para augmentar a fe
licidade do homem.

Ha pessoas que se queixam da Providencia 
divina, apontando as desgraças que esmagam a 
humanidade, as injustiças, o peccado, etc,

São queixas injustas, pois nunca devemos per
der de vista que a vida presente é uma vida de 
expiação, resultado do peccado, de provações e 
de méritos. A provação fortifica a virtude, o mé
rito é a semente da gloria.

III. Conclusão

A importância da fé na Providencia divina 
é de grande alcance em nossa vida.

A convicção solida de que tudo depende de 
Deus, que nada acontece sem a sua ordem e per
missão é um íacíor preponderante da actividade 
espiritual.

a) Preserva de toda solicitude inquieta e 
-ex^ggerada para o futuro,, como para o presentq;
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b) Preserva do desanimo nos emprehendi-
mentos; '

c) Preserva da impaciência nas contrarie^ 
dades;

d) Preserva da presumpção nas obras da sal
vação.

O pensamento da Providencia ^paternal de 
Deus inspira confiança nas lutas, dá resignação 
nas provações, força na acção, paz ao espirito 
e consolação nas tristezas.

E’ a contemplação desta doce Providencia 
que dictoua Santa Therezinha as bellas e tocan
tes paginas do caminbo da -santa infancia... cuja 
pratica fez delia uma das mais fulgurantes san
tas dos tempos modernos.

EXEMPLOS

1. Os três Hebreus na fornalha
Inchado de orgulho por causa de suas gran

des victorias, o rei Nabuchodonosor fez se eri
gisse uma estatua de ouro e mandou que todos 
os seus súbditos a adorassem.

Invejosos dos companheiros de-Daniel, os 
grandes da corte accusaram Ananias, Misael e 
Azarias de desprezarem a ordem do rei, e os 
três jovens Hebreus foram lançados numa for
nalha ardente.

Um anjo do Senhor desceu sobre elles, afas
tou as labaredas e os preservou de todo o perigo, 
de sorte que andavam no ‘meio Ldas chammas, 
cantando e louvando a Deus.

Nabuchodonosor quiz ser testemunho do pro
dígio : veiu perto da fornalha e viu com os três 
Hebreus uma quarta personagem de aspecto ma
jestoso que os conduzia no meio das chammas.
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Tendo-os feito retirar do fogo, o rei averi
guou qúe nem um cabello de, suas cabeças ba=- 
via sido queimado e que as suas vestimentas não 
tinham a minima queimadura.

O rei publicou ehtão um edito, em que prohi- 
biu sob pena ds morte, blasphemar o nome de. 
Deus, e elevou os jovens Israelitas ás mais altas 
dignidades.

No meio dos maiores perigos, lembremo-nos 
de que ha uma Providencia divina que vela so
bre nós.

2. São Paulo, o eremita

São Paulo vivia no deserto, e havia 60 an- 
nos que diariamente um corvo lhe trazia meio 
pão para a sua refeição.

Santo Antonio tendo vindo visitai-o, os dois 
santos passaram o dia em conversar sobre as 
cousas de Deus, quando appareceu o corvo, tra
zendo neste dia um pão inteiro.

Oh! como Deus é bom, exclamou São Paulo; 
Elle duplicou hoje a ração acostumada, para po
dermos louval-o mais tempo e com maior fervor!

A Providencia /divina cuidava até da refei
ção dos dois santos solitários.

3. O funil ás avessas

Muitas vezes nós somos os causadores dos 
nossos soffrimentos, e attribuimos tudo a Deus.

Um dia vi um homem querendo encher uma 
garrafa com vinho: serviu-se de um funil. Inex
periente, e nunca tendo visto um tal instrumen
to de transfusão, collocou o funil ás avessas, 
applicando a grande abertura sobre o collo da
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garrafa e derramando o liquido no orifício pe
queno.

Naturalmente o vinho espalhou-se em redor 
da garrafa, e nada penetrava nella.

Então o homem encolerizou-se, xingando fu
nil e funileiros.

O funil, entretanto estava bem feito: bastava 
saber usai o.

Deus organizou. bem este mundo e o dirige 
por meio de seus mandamentos; porém os ho
mens não se servem das cousas de Deus, como 
Elle indica, nem cumprem os seus mandamentos. 
E acham que tudo vae mal... e attribuem o mal 
a Deus.

De quem a falta?
Não sabem servir-se do funil...
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4o DOM. depois da EFIPHANIA
EVANGELHO (Math. VIII. 23—27)

23., Naquelle tempo, subiu Jesus a uma bar
ca, acompanhado dos seus discípulos.

24. E eis que se levantou no mar tão gran
de^ tempestade, que a barca ficou coberta pelas 
vagas; e, no entanto, Jesus dormia.

25. Então, chegaram-se a elle os seus dis
cípulos, e accordaram-no, dizendo: Salvae-nos, 
Senhor, que perecemos!

26. Respondeu-lhes Jesus: Porque temeis, 
homens de pouca fé ? E, erguenão-se, mandou 
aos ventos e ao mar, e seguiu-se logo uma gran
de bonança.

21. Os homens, porém, se admiravam,?di
zendo : Quem ê este, que até o vento e o mar 
lhe obedecem ?

COMMENTARIO APOLOGETICO

O Deus remunerador
Já vimos que ha um Deus Creador e Conser

vador... Estas duas noções importantes comple
tam-se pela noção de Deus remunerador.



Esta palavra signilica que Deus recompensa 
ou castiga a sua creatura racional, — o homem, 
conforme obèdece ou desobedece ás leis que lhe 
«ão traçadas pelo Creador.

O Evangelho de hoje nos mostra os Aposto- 
los em luta contra a fúria do mar, emquanto Je 
sus dormia socegado no fundo da barca.

Em seu terror approximam-se de Jesus, cia- * 
mam e pedem soccorro; e na hora mesma, Je- 
-sus recompensa a sua confiança e põe um freio 
ás ondas em revolta. » «

Estudemos hoje este assumpto importante, 
examinando com amor estes dois pontos impor
tantes que dizem respeito á remuneração, 

i* Em que consiste a remuneração divina. 
2* As provas desta remuneração.

O homem sendo attrahido ao bem pela espe
rança de uma recompensa, e afastado do mal, 
pelo temor, estas considerações nos estimularão 
no cumprimento do nosso dever.

I. .A remuneração ou sancção

Existe uma lei divina: é certo.
Ora, toda lei deve ter uma sancção.
Logo, Deus não póde tratar do mesmo modo 

os que cumprem esta lei e aquelles que a des
prezam, e deve necessariamente, em virtude da 
sua justiça recompensar os b.ons e castigar os 
maus.

Esta sancção é imperfeita e perfeita.
Ella é imperfeita. neste mundo para os in

divíduos, porém ella é perfeita para as nações. 
A razão é que os homens têm um destino eterno, 
e podem receber na outra vida uma sancção per
feita : o céu para os bons, o inferno para. os maus.
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As nações tendo apenas uma existência terres
tre, recebem aqui na terra, a recompensa ou © 
castigo de seus actos.

Na terra Deus applica a sancção imperfeita:
— Pela voz da consciência, que approva ou 

condemnà, que é alegre ou cheia de remorsos, 
conforme os nossos actos.

Fazendo um acto bom, sentimos uma appro- 
vação interior deste acto, uma consolação que 
sustenta e anima; ao passo que, fazendo o mal,, 
sentimos uma especie de mordedura no coração, 
um desgosto intimo : é o remorso. Nem os applau- 
sos do publico, nem a fortuna, nem as honras 
são capazes de impôr silencio a este testemunho 
inexhoravel.

O homem mau, embora rico e honrado pelo 
mundo, ouve no meio dos prazeres, sorrisos e 
adulações, uma voz estridente que lhe brada: — 
tu és um miserável! tu não mereces estas honras!

II. As provas desta remuneração

A remuneração ou sancção imperfeita é vt- 
sivel, palpavel. Basta observar os factos; porém 
lá não se limita a sancção divina: ha uma outra 
perfeita na outra vida.

De facto a sancção temporal falta muitas ve
zes, e deve faltar, porque, si os justos fossem 
sempre recompensados neste mundo, e os maus 
sempre castigados, os homens serviríam a Deus 
por interesse temporal, por medo, por egoismo, 
e não por amor, e deste modo, a ordem moral, 
•fundada sobre a obediência livre, seria comple
tamente destruída.

E’ preciso pois que haja uma sancção per
feita na outra vida, que consiste numa recompen
sa eterna ou num castigo sem fim.



Tal sancção eterna nos é revelada pela fé, 
e não pela simples razão. Podemos entretanto, 
mostral-a por motivo da razão:

a) Corresponde ás aspirações da nossa na- 
iu reza ;

b) E’ admittida por todos os povos.
A nossa natureza aspira de toda a sua força 

&üma felicidade integral, sem fim.
Ora, não encontramos aqui na terra uma tal 

felicidade.
Logo, deve existir na outra vida.

* E’ duro, sem duvida, o pensamento de um 
.■castigo eterno, para as faltas commettidas neste 
mundo, e não expiadas, porém basta lembrar-nos:

a) de que o homem morto num estado de 
•Tebellião voluntária contra Deus, fica fixado defi- 
nitivamente neste estado, de modo que não pôde 
mais ser objecto de qualquer recompensa.

b) de que si o castigo do crime não^fôsse eter
no, a sancção imposta por Deus seria impotente 
para fazer evitar o mal, e. a sua justiça poderia 
ser insultada impunemente pelo peccador, que 
poderia dizer-lhe: Tu serás obrigado a perdoar- 
me um dia, ou a aniquillar-me, e num ou noutro 
caso, escaparei aos teus rigores.

m . Conclusão

Os homens admittem facilmente a eternidade 
de felicidade, mas repugna-lhés a eternidade de 
supplicios.

A segunda entretanto, é a consequência ner 
cessaria da primeira. Si Deus é justo e bom, Elle 
deve recompensar a virtude... e quem recompem- 
sa a virtude deve necessariamente castigar o mal, 
pois é a destruição da virtude.
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Para todo peccado ha misericórdia, nesste- 
mundo; não porém no outro. A razão é simples.

Neste mundo o homem póde converter-se por
que passado o instante do peccado, resta-lhe ou
tro instante em que póde arrepender-se.

A eternidade é um ponto immutavel; não é 
uma successão sem fim de séculos,, annos e mi
nutos, mas sim um presente eterno, sem futuro e 
sem outro passado sinão o da terra.

Uma vez entrado neste presente eterno,r não 
ha mais mudança possível: qual se entra, tal se 
fica. *

O justo entra e fica justo: recebe a recom
pensa. O mau entra e fica mau: logo o castigo 
abate-se sobre elle, emquanto fôr mau: e não
podendo mais mudar, fica mau eternamente e me
rece como tal um castigo eterno.
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EXEMPLOS

1* No tribunal revolucionário

Um sacerdote compareceu perante o tribu
nal revolucionário de Lyão.

—Crês tu no inferno? perguntou o Juiz atheu.
—Oh! como poderia duvidar do inferno, res

pondeu o Padre, vendo o que se passa aqui na 
te rra ! ? Si tivesse sido incrédulo neste momento 
me tornaria crente.

Nada, de íacto, prova melhor a existência dé 
uma sancção futura, do que a impunidade de que 
gozam os maus neste mundo.

Inútil será dizer que o corajoso sacerdote foi 
logo condemnado á morte.
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2. Uma palaTra do Padre Grange

......Alguém disse deante do Padre, grande Apo
logista popular:

— Não creio no inferno: ninguém voltou de 
lá para dizer-nos o que ha no além.

— Cuidado, respondeu o Padre, isto prova que 
quem entra no inferno não sáe mais.

3. Miguel Ângelo

Quando Miguel Ângelo pintava o celebre qua
dro do Juizo final, na Capella Sistina do Vatica
no, um Camareiro do Papa criticou um diâ  a obra 
do mestre. Este, para vingar-se, pintou o cama
reiro, tendo orelhas de burro, no meio dos re- 
probos, enroscado nas dobras de uma serpente.

0 camareiro foi queixar se ao Papa, pedindo- 
lhe que mandasse apagar este retrato.

O Papa perguntou-lhe sorrindo: Onde é que 
te cpllocaram?

— No inferno, no meio dos reprobos, S. Padre.
— Oh, então, retrucou maliciosamente o Pon

tífice, é impossível; si te tivessem mettido no 
purgatório, eu poderia ajudar-te, no inferno po
rém, é impossivel. Sabes muito bem: quem lá 
entra, ahi fica!
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DOMINGO DA SEPTUAGÉSIMA
EVANGELHO (MatE. XX. 1—16)

1. Naquelle tempo, disse Jesus esta para-
bola aos seus discípulos: O reino dos céus é
semelhante a um pae de familia que, ao romper 
do dia, sahiu a contractar trabalhadores para 
a sua vinha.

2. E feito com elle o ajuste de?um dinheiro 
por dia, mandou-os para a sua vinha.

3. E sahindo á hora terceira, viu outros, 
que estavam na praça ociosos.

4. E disse-lhes : Ide vós também para a mi
nha vinha, e vos darei o que fôr justo.

5. E elles foram. Sahiu novamente perto da 
sexta e da nona hora, e fez o mesmo.

6. E quasi á undecima hora sahiu ainda, 
e achou outros mais que lá estavam, e lhes dis
se : Por que estaes vós aqui todo o dia sem fa
zer nada?

7. Responderam-lhe: Ê que ninguém nos 
assalariou. Disse-lhes elle : Ide vós também pa
ra a minha vinha.

8. iVo fim da tarde, porém, disse o senhor 
da vinha ao seu feitor: Vae chamar os operá
rios e paga-lhes o salario a começar dos últi
mos até aos primeiros.

9. Approximando-se, pois, os que tinham 
vindo quasi á undecima hora, recebeu cada qual 
um dinheiro.
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10. E, chegando os que haviam sido os pri
meiros, calculavam que haviam de receber mais; 
mas não receberam sinão um dinheiro cada qual.

11. E, recebendo-o, murmuravam contra o 
pae de familia, dizendo:

12. Estes últimos não trabalharam sinão 
uma hora, e os igualaste a nós que supporta- 
mos o peso do dia e o calor.

13. Elle, porém, dirigindo-se a um da tur
ma, disse; Amigo, não te faço injustiça alguma; 
porventura não concordaste commigolem um di
nheiro ? ,

14. Toma, pois, o que té pertence-e vae-te ; 
que eu por minha parte quero dar também a 
este ultimo tanto quanto a ti.

15. Ou não me é licito fazer o que ê da mi
nha vontade ? Acaso o teu olhar é mau, porque 
eu sou bóm ?

16. Assim é que os últimos serão os pri
meiros, e os primeiros serão os últimos; porque 
muitos são os chamados e poucos os escolhidos.

COMMENTAKIO APOLOGETICO

A religião
O Evangelho narra a parabola dos trabalha

dores.
•Uni pae de familia sáe, em horas differentes 

a contractar trabalhadores para a sua vinha.
Sáe ao romper do dia, ás 9, ás 10 a i  e 3 

horas da tarde, e cada vez manda uns operários 
para a sua vinha.

Este Pae de familia é Deus; nós 6omos estes 
trabalhadores contractados por Elle.



Deus é o grande proprietário deste mundo; 
e todos nós devemos trabalhar para Elle, uns mais, 
outros menos tempo, conforme o numero de an- 
nos que a sua bondade nos concede.

Elle quer pagar generosamente a todos, po
rém, não paga o numero de annos de trabalho, 
mas a intensidade e a boa intenção dos traba
lhadores.

Entre este pae de familia e seus operários 
existem relações de justiça e de caridade que: 
se chamam: retribuição.

Assim entre Deus e os homens existem jtam- 
bem relações que se chamam: religião.

São estas relações que vamos meditar hoje, 
para tirar dellas a noção exacta da religião.

A religião de facto está essencialmente ba
seada sobre uma dupla especie de aspirações: 

1* As aspirações do homem.
2* As aspirações de Deus.

E’ o encontro destas aspirações, a sua reali^ 
zação mutua que constitue a religião, ou laço 
(religare) entre Deus e o homem.

I. As aspirações do homem

A religião é o encontro de Deus e do homem. 
Provando, como temos feito, que Deus existe, e 
que o homem existe, é preciso admittir que en
tre Deus e o homem, entre o Creador e a cre- 
atura, entre o Pae e o filho, existam relações in
timas, sagradas... e são estas relações que se 
chamam religião, termo que quer dizer: ligação.

A religião não é, como certas pessôas pen
sam, um codigo de leis, de imposições, de exi
gências, não: é simplesmente a relação existente 
entre Deus-Pae, e o homem filho, entre o Cre
ador e a creatura racional.
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Para compreíiender bem esta verdade, é pre
ciso ter uma idéa das aspirações do homem e<- 
das aspirações de Deus, pois é da união destas 
aspirações que brota a religião.
»i c Vejamos qual é a grande aspiração do homem.

Ella se apresenta a todo homem sensato, des-; 
de'que sínceramente elle se pergunte a si mesmo*. 
Que é que desejo neste mundo?

E’ conhecer, amar e possuir a Deus.
Estas três aspirações dominam a humanidade.*

** ^
A intelligencia é a faculdade de conhecer: 

é uma sêde sublime de luz.
O homem tem apenas um vislumbre de in- 

telligencia, mas elle quer saber de tudo e nada 
ê capaz de satistazel-o. Elle quer sempre saber 
mais... não quer, não póde parar: elle aspira ao 
infinito.

O infinito é ojtermo necessário das aspirações 
do espirito humano.

Digo infinito, porque o homem traz em si 
ideaes universaes, eternos, immutaveis,. e estes 
ideaes só podem ter por termo o proprio infinito. 
Ò espirito do homem se move no infinito.

Após a intelligencia vem o coração. Quem o 
conhece ? E' a faculdade de amar... quer amar... 
procura amar... mendiga o amor, como o mendi
go faminto mendiga o pão para seu sustento, mas 
o coração é um abysmo estranho.

Lançae nelle todas as alegrias do mundo, to
das as bellezas, todas as riquezas, todas as glo
rias, todos os amores: este abysmo exulta, e em 
vez de encher-se, elle se alarga.

Este coração quer um amor infinito... Elle so
be ao infinito pela dór, pela alegria, pelo amor 
que jamais, acaba: e isto não é da terra. 7
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E porque o homem quer subir para conhe
cer e amar o infinito ?

Para possuil-o.
E’ a terceira aspiração da nossa alma: pos

suir o infinito... A vontade se lança, segue á inteí- 
ligencia e o coração e brada:—Passe o mundor 
dê-me o infinito.. quero Deus.

Tal é a natureza, ou grande aspiração do ho
mem; vejamos agora, si taes aspirações encon
tram um echo em Deus.

11. As aspirações de Deus

O homem suspira por subir até Deus. EDeus 
não aspiraria descer até ao homem?

Deus seria surdo a nossos clamores? surdo 
a nossas preces ? sem coração e sem entranhas 
deante dos nossos soffrimentos ?

Emquanto o homem sobe a Deus, por meio 
e através de suas fraquezas, Deus não baixaria 
a nós por meio e através da sua grandeza ?

Deve haver necessariamente um encontro.
Notemos bem a concordância existente entre 

as aspirações do homem e a própria divindade.
Ha em Deus tudo o que desejamos.
Nós queremos a verdade: Elle é a verdade 

integral;
Nós queremos a belleza: Elle é a belleza idéal;
Nós queremos o bem: Elle é o summo bem;
Nós queremos a vida: Elle é a vida eterna;
Nós queremos a felicidade: Elle é a felici

dade perfeita.
Tudo o que nós queremos e que nos falta, 

Elle o possue. E Deus aspira communicar-nos 
todos estes bens.

E não pensem que tal idéa de Deus, seja, 
uma simples concepção do nosso espirito! '
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Não! é uma realidade; pois as aspirações d® 
_jhomem correspondem sempre a uma realidade.

Nós somos seres imperfeitos, limitados, pas
sageiros. Logo, existe um ser perfeito, illimitado, 
eterno.
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III* Conclusão

Os homens têm as suas aspirações para p 
•alto... Logo, Deus dève ter as suas inclinações 
para approximar*se do homem.

O homem tem uma intelligencia para conhe
cer. *

E' Deus que deve ser o objecto primário des
te conhecimento.

O homem tem um coração para amar.
E' Deus que deve ser o objecto primário des

te amor. ■
O homem tem uma vontade de possuir o pro- 

prio Deus.
E Deus deve ser a felicidade desta possessão.
Pelo facto, Deus deve aspirar a ser conheci

do, a ser amado, a ser possuído.
Temos aqui a religião inteira.
Conhecer, amar e servir a Deus: é a reli

gião, toda a religião.
Perguntam agora o que é a religião?
Respondo : E’ uma dupla força; uma ascen

dente, do homem para Deus, que colloca 6 ho
mem . nos braços de Deus; uma outra descen
dente, que lança. Deus nos braços do homem.

EXEMPLOS

1. Resposta do chinez
Um missionário perguntou a um chinez aih- 

Õa pagão: Por que estás tu neste mundo?



— Para comer arroz, respondeu este.
Quantas pessôas civilizadas dariam mais ou

menos a resposta do chinez! Digo mais ou me
nos, pois substituiríam o arroz por cum quitute 
mais succuíento, ou a goloseima por qualquer 
outra satisfacção, talvez mais mesquinha. Esque
ceram-se apenas de uma cousa: é que estão nesta 
vida para preparar-se á outra vida... que só 
a religião nos faz conhecer.

2. Um banqueiro sem religião

Um rico banqueiro de Poitiers havia decla
rado fallencia. Três de seus credores encontran
do -se, perguntaram um ao outro qual era o seu 
prejuizo.

O primeiro disse: Eu perco 30 contos.
O segundo: Eu perco uns 40 contos.
O terceiro: Eu perco 7 mil réis apenas.
Oh! e como foi isso? pois o proprio banqueiro 

me disse, mezes atraz, que lhe devia 50 contos!
— E' verdade, porém retirei o meu dinheiro.
— Alguém avisou-o então da proximidade da 

fallencia ?
— Sim, o jornal «A verdade» do Ouest.
— Mas como é possível que nenhum dos 10 

mil assignantes do jornal encontraram ali o que 
você encontrou?

— Os outros leram, com certeza o que eu li, 
mas não souberam comprehendel-o. Eis o facto 
muito simples:

No anno passado o banqueiro pronunciou um 
discurso, em Angers, sobre o tumulo de um livre 
pensador, cheio de impiedade, dizendo que não 
tinha religião.

— E’ certo, lembro-me de tal discurso, mas
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que prova isso ?... P6de-se ser homem honesto, 
sem religião.

— Não o nego, más eu não raciocinei deste 
modo; eu pensei simplesmente: Si este homem 
não tem religião, não acredita nem em Deus nem 
no diabo; é muito possível que um dia elle não 
acredite também na honra e na consciência... e 
retirei logo meu capital. Tenho Dotado de facto, 
que entre cem que declaram fallencia, ha noven
ta e cinco que não têm religião.

— E’ certo, mas por que não nos avisou do 
íaoto ? Ter-nos-ia prestado um grande serviço!

— Não podia commetter uma tal indelicadeza. 
Aliás, vocês não me teriam acreditado, me te- 
riom tratado d e : clerical! Agora, apprendam a 
a seu custo que um homem sem religião é tam
bém um homem sem consciência.

3. Um adagio

Em certos paizes christãcs o povo tem um 
adagio, um pouco familiar, mas muito expressivo. 
Eil-o:

Quereis ser feliz:
Um dia ? Tomae um teruo"novo;
Uma semana ? Matae um porco;
Um mez? Ganhae um processo;
Um anno? Casae-vos.
Toda a vida ? Sêde homem honesto;
Toda a eternidade? Sêde um bom cbristãoT
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EVANGELHO (Luc. VHL 4—15)

\

4. Naquelle tempo tendo-se juntado uma 
grande multidão de povo, e tendo ido ter com 
elle de diversas cidades, disse (Jesus) esta pa
rábola :

5. Sahiu o semeador a semear a sua semen
te : e ao semeai a, uma parte cahiu ao longo d& 
caminho, e foi calcada, e as aves do céu come- 
ram-na.

6. E outra cahiu sobre pedregulho, e quan
do nasceu seccon : porque não Unha humidade.

7. E outra jiarte cahiu entre os espinhos, e 
logo os espinhos, que nasceram com ella, a suf- 
focaram.

8. E outra parte cahiu em boa terra: e de
pois de nascer, deu fructo, cento por um. Dito 
isto, exclamou; Quem tem ouvido de ouvir, ouça.

9. E os seus discípulos perguntaram-lhe o 
que significava esta parábola.

10. Elle respondeu-lhes: A vós ê concedido 
conhecer o mysierio do reino de Deus, mas aos 
outros (elle é annunciado) por parábolas: para 
que vendo não vejam, e ouvindo não entendam.

11. É pois este o sentido da parábola: A 
semente é a palavra de Deus.



12. Os que estão ao longo do caminho, são 
aquelles que a ouvem:, mas depois vêm o de- 
monio, e tira a palavra do seu coração vara 
que não se salvem, crendo.

13. Aquelles (em que se semeia) sobre pe
dregulho, são os que recebem com gosto a pa
lavra, quando a ouviram: mas-não'têm raizes: 
até certo tempo crêm, e no tempo da tentação 
voltam atraz.

14. E a que cahiu entre espinhos, represen
ta aquelles que'ouviram (a palavra), porém in
do por deante, ficam suffocados pelos cuidados, 
e pelas riquezas e deleites desta vida e não dão 
fructos.

15. Mas a que cahiu em boa terra, represen
ta aquelles qúe, ouvindo a palavra com o cora
ção bom e perfeito, a retêm, e dão fructo pela 
paciência.
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COMMENTARIO APOLOGETICO

Constituição da religião
E’ outra parabola que o Evangelho de hoje. 

nos apresenta: a do semeador.
O semeador é Deus que lançou a semente 

divina da religião, —a sua palavra, — no terreno 
das almas que compõem este campo immenso da 
humanidade.

Esta semente, iníelizmente, não cahiú toda 
no bom terreno; uma parte cabiu em terreno duro, 
outra em terreno pedregoso, outra em terreno 
coberto de espinhos e outra em terreno fértil.

E’ o que explica que ao ladq da única reli_
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gião verdadeira, ha varias religiões falsas. To
das no fundo, como veremos, provêm da semente 
divina, o terreno, porém, não era proprio para 
o seu desenvolvimento: dahi nasceram plantas 
rachiticas, outras disformes, outras quasi desco
nhecí veis.

No fundo de todas estas religiões, encontra- 
se entretanto, um ponto commum: suas partes 
constitutivas, que correspondem ás três grandes 
aspirações do homem: conhecer, amar e servir.

A estas três aspirações correspondem as 3 
partes essenciaes da religião, que são:

1’ O dogma, que devemos conhecer;
2* A morai, que devemos amar;
3* O c u lto , que devemos manifestar.

Já vimos que a religião é a procura e o en
contro de Deus e do homem, o seu commercio 
reciproco; vamos ver agora o modo porque se 
laz este encontro.

1. O dogma

O encontro da intelligencia divina e da in- 
telligencia humaua, constitue o dogma da religião.

Que é o dogma?
E’ a palavra de Deus, publica, dada pater

nalmente ao homem pela revelação, e acceita 
filialmente pela submissão á autoridade.

E’ o homem que quer saber, approximando- 
se de Deus que sabe; como é Deus approximan- 
do-se do homem que quer saber.

E’ Deus e o homem conversando juntos.
E' o decalogo sublime entre o pae e o filho: 

entre o pae que revela e o filho que escuta.
Uma intelligencia pequena diz cousas pe

quenas,
Uma intelligencia grande diz cousas grandes,
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Uma intelligencia divina diz cousas divinas.
. Estas cousas divinas são as verdades sublU 

mes, que constituem a primeira parte da religião: 
o dogma.

A religião não é uma imposição rigorosa, 
secca, pesada, da parte de Deus, mas sim a união 
de intelligencia, de coração e de vida.

A intelligencia divina e a humana corres
pondem-se admiravelmente: Deus revela ao ho
mem o que este não sabe; e o homem, pelo ra- 
ciocinio, descobre nestas revelações, a satisfa- 
cção da sua aspiração de saber.

Estes dois elementos: o divino e* o humano, 
dão-se as mãos, completam-se admiravelmente, 
e fazem a nossa fé, ao mesmo tempo divina e 
humana, apoiada sobre a palavra divina que re
vela e o espirito humano que raciocina.

II. A moral

A segunda aspiração do homem é amar. É 
o amor que faz uma lei... e a este amor corres
ponde o amor do homem Lque acceita. esta lei 
por amor.

De facto, que é a moral ?
E' o encontro do Coração de Deus e o do 

homem. E' a regra traçada paternalmente por 
Deus e acceita ãlialmentê pelo homem.

É Deus dirigindo o homem porque o ama, e o 
homem deixando-se dirigir porque se sente amado.

Tal é a idéa-mãe da moral, e o que se en  ̂
contra em toda religião.

Erros e abusos podem ter-se introduzido nas 
minúcias, porém, no fundo de todas as religiões 
ha esta verdade basica d e : Deus dirigindo o ho
mem, e o homem submettendo-se á direcção de 
Deus.



É o amor que faz as leis moraes e é o amor 
que as executa.

A moral é o encontro do Coração de Deus 
e do coração do homem, para tornar o coração- 
do homem diguo do Coração de Deus.

III. O culto

E’ a terceira parte constitutiva da religião: 
o culto, o rito, as preces e cerimônias.

Que é o culto?
E’ o auxilio filialmente pedido a Deus, e pa- 

ternalmente dado por Deus ao homem.
E’ a fraqueza humana que chama em seu au

xilio a força divina!
E’ a força que vem em auxilio da fraqueza.
E’ a vida poderosa e infinita de Deus que se 

une á vida vacillante e limitada do homem para 
sustentai-a.

E’ a oração particular, publica, social do ho
mem, e a fé inabalavel nesta verdade que Deus 
attende as preces da humanidade, como um pae 
átíende as supplicas de um filhinho.

IV. Conclusão

Esta concepção da religião em sua natureza 
intima, em suas partes constitutivas, parece quasi 
uma novidade, entretanto é a uDica concepção 
verdadeira. Toda religião é constituída de do
gma, moral e culto, porque ella deve correspon
der ás três graudes aspirações do homem: co
nhecer, amar, servir.

Digo que tal é o fundo necessário de todas 
as religiões.

Afastae pelo pensamento, os erros, as super
stições que são a obra do homem, e vereis res-
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plandeeer, no meio de todas as religiões, a reli
gião verdadeira, immutavel e universal, pois só 
póde haver uma só religião, como ha uma só 
arithmetica, uma justiça, uma lógica, e esta re
ligião unica tem por fim uma funcção unica: unir 
o homem a Deus, e Deus ao homem.

Nenhuma religião foi inventada pelos ho
mens: todas ellas são derivadas, da unica reli
gião universal e eterna. Ha só um typo donde 
íoram copiadas imitações mais ou menos perfei
tas, completas ou grotescas.

Um estudo comparado das religiões demons
tra que o typo unico de religião, dado por Dtus, 
tem as suas raizes nas profundezas da alma hu
mana.

Sob formas diversas, ha um mesmo fundo 
divino, açtos idênticos que levam o homem a 
Deus, e inclinam Deus para o homem.

Não ha religião, por faisa que seja, que no 
fundo não tenha um dogma, uma moral, um culto.

Nenhum erro, nenhuma superstição póde ti
rar esta constituição essencial da obra divina: a 
religião verdadeira e eterna.

EXEMPLOS

1. O culto exterior
Um dia, uma senhora de alta sociedade, que 

.se Ufanava de ser livre-pensadora, quiz discutir 
religião com o publicista catholico .Raymundo 
Brücker.,

Não podendo refutar o seu interlocutor, ella 
terminou, dizendo:

—«Pois bem. seja, Sr. Brücker, estou de ac- 
cordo que no dogma e na moral catholica ha 
cousas boas, mas o culto!... estas praticas exte-
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ríores, orações e cerimônias publicas, acho tudo 
isso muito mesquinho! Creio que a Egreja podia 
dispensar-se destas cousas: a religião ganharia 
muito com uma tal suppressão!»

Brücker que se havia mostrado até ahi da 
mais fina cortezía para com esta senhora, levan
ta-se, de repente, como movido por umaümola, e 
pondo-lhe pesadamente a mão sobre o hombro, 
lhe diz de chofre:

— Ah! minha gordona, como tu tens espirito l
— Senhor! bradou a senhora indignada, re

cuando três passos, quem me julgas, então? Igno
ras os primeiros elementos de civilidade ??

— Desculpa-me, senhora, retornou Brücker, 
não ter comprehendido que exiges para ti um 
«alto exterior, que julgas de tão pouca importân
cia nas relações com Deus.

O culto exterior, minha senhora, não é ou
tra cousa, sinão as formas da civilidade e do 
respeito que devemos a Deus.

2. Confissão de um protestante

O ineredulo Frederico II, rei da Prússia, aca
bava de assistir na cathedral de Breslau a uma 
missa solemne pontificai, cantada pelo Cardial 
Zenzendorff.

Na sahida disse aoiPrelado: Eminência, a sua 
Missa me fez reflectir e tirar a seguinte conclusão:

Os calvinistas tratam Deus como si fôsse um 
«reado,

Os lutheranos o tratam como igual,
Os catholicos tratam-no como Deus.

3. Uma tradição judaica
Ha entre os judeus a seguinte tradição:
Quando Deus havia creado o mundo, pergun-
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tou aos anjos o que pensavam da sua obra. Um 
delles respondeu :

— A obra é grande e perfeita, porém falta 
qualquer consa: precisava crear uma voz clara, 
poderosa e harmoniosa, que de continuo enches
se todas as partes do mundo com seus sons, can
tando dia e noite ao Çreador, um hymno de gra
tidão por todos os seus benefícios.

Esta voz existe: é a do culto publico, pres
tado a Deus pela humanidade, em nome da Cre- 
íição intèira.

4



DOIWNGO da QUINQUAGESIMA
EVANGELHO (Luo. XVIII. 31-43)

31. Naquelle tempo tomando Jesus á parte 
os doze, disse-lhes: Eis que vamos para Jeru
salém, e será cumprido tudo o que está escripto 
pelos prophetas relativo ao Filho do homem.

32. Porque elle será entregue aos Gentios, e 
será. escarnecido, e açoutado, e cuspido:

33. E depois de o açoutarem, ò matarão e 
elle resuscitará ao terceiro dia.

34. E elles nada disso comprehenderam, e 
este discurso era para elles obscuro, e não pe
netravam coisa alguma do que lhes dizia.

35. E succedeu que, approximando-se elle de 
Jerichó, estava sentado á borda da estrada um 
cego pedindo esmola.

36. E ouvindo a turba que passava pergun
tou que era aquillo.

37. E disseram-lhe que era Jesus Nazareno 
que passava.

38. Então elle clamou, dizendo: Jesus, filho 
de David, tem piedade de mim.

39. E os que iam adeante reprehendiam-no 
para que se calasse. Porém elle cada vez grita
va m ais: Filho de David, tem piedade de mim.

40. E Jesus parando, mandou que lh'o trou
xessem. E quando elle chegou, interrogou o di
zendo : Que queres que eu te faça ?



41. E elle respondeu: Senhor que eu veja.
42. E Jesus disse-lhe: Pois fica vendo, a tua 

fé te salvou.
43. E immediatamente viu, e o foi seguin

do, gloriãcando a Deus. E todo o povo, vendo 
isto deu louvores a Deus.
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COMMENTARIO APOLOGETICO

Os actos da religião
*  4

O Evangelho retraça a prophecia de Jesus 
à respeito da sua paixão, morte e resurreição, 
e termina pela cura do cego.

Parece não haver relação entre estes dois 
factos, apparentemente tão oppostos.

O Evangelho faz notar que os apostolos não 
comprehenderam as prophecias. porque tal Ún- 
guagem lhes era obscura. Eram cegos espiri- 
tuaes.

Curando o cego, o divino Mestre, parece in
dicar-nos que devemos pedir uma vista espiritual 
para comprehender as cousas divinas, a qual é o 
espirito de fé.

Entre estas cousas divinas occupam o primei
ro logar as verdades que estamos meditando a 
respeito da necessidade, da constituição, e da 
base da religião.

Vamos completar este assumpto, consideran
do hoje a parte intima e sobrenatural da reli
gião, que se póde chamar: os actos formadores 
da religião.

Esta parte consta de três actos:
1 . C r e r  e m  D e u s
2 .  E s p e r a r  e m  D e u s
3. Amar a l>eus



Eis os três actos que põem as almas em con
tacto com Deus, e que por isso são chamados: 
as três virtudes theologaes.

I. C re r  em Deus

A religião é o encontro de Deus com o ho
mem, ou união intima de ambos.

Já vimos porque elles se unem. E' para sa
tisfazer ao mutuo attractivo que os impelle um 
para o outro.

Esta verdade é fundamental para ter uma 
noção exacta da religião e sahir da idéa mate
rialista que faz acreditar que a religião é apenas 
um codigo de leis, imposto por Deus ao homem.

Vejamos agora o modo de união entre Deus 
e o homem. Como se unem elles?

Como póde um espirito unir-se a outro es
pirito ?

Como póde um coração unir-se a outro co
ração ?

Como póde a força divina unir-se á fraque
za humana ?

Deus é uma alma; é mais que uma alma: é 
um puro espfr£to5 isto é, independente de to
da matéria, emauanto a alma é creada para ser 
unida a um corpo.

O homem é uma alma. E) como. se unem as 
almas ?

E’ aqui que vamos entrar, de'pleno, no san- 
ctuario da religião, conhecel-o nò fundo.

Na natureza espiritual do homem ha duas 
series de actos que se correspondem. São:

a) Os actos pessoces, solitários, em si e 
para si.

b) Os actos de relação, pelos quaes ellaliga
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as relações com as cousas e as pessoas que a 
«cercam, '

Pelo primeiro acto, o homem vê, observa e 
julga : é a sua razão.

Pelo segundo acto, o homem interroga, acre
dita, executa: é a fé, humana ou divina.

São os dois elementos da nossa vida espiri
tual, sobre os quaes tudo repousa: a razão e a fé.

Não basta possuir a razão: é preciso ter a 
íé, sinão tudo se destroe e se corrompe neste 
inundo.

Rejeitando a íé, para se limitar á razão, se
ria não ter fé em ninguém, destruir a familia, a 
■amizade, o amor a sociedade.

Os filhos têm íé em seus paes, o alumno em 
seu mestre, a esposa em seu marido, o enfer
mo no medico, o soldado em seu chefe, e o ho
mem em Deus.

Sem fé rue a sociedade e rue a religião.
Eis porque as cousas mais sagradas repou

sam sobre a fé, sem contradizer e sem destruir 
a  razão.

Deus é um espirito. Ora, só ha um meio de 
entrar em relação com um espirito: é de inter
rogai o e de crer em sua palavra.

O primeiro acto de religião é, pois, ter fé 
em Deus.

n. Esperar em Deus
4

O segundo acto de união com Deus, ou de 
religião é : esperar eni Deus.

O homem deve 'esperar :
Ora, esperar é pedir.
De modo que a oração é filha da esperança. 
Um homem implora a outro homemu 8
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A criança implora aos paes.
A fraqueza implora á força.
E' isto que forma o encanto da familia, da. 

■amizade, da sociedade.
A cada instante a força está em luta com a. 

fraqueza, e é esta vencedora daquella, pela sup- 
plica e pela esperança.

Ora, si assim acontece na terra, porque é 
uma lei basica da sociedade, porque não seria, 
assim com Deus ? EUe é pae : nós somos - seus 
filhos. Elle é Rei: nós somos seus súbditos. EUe 
é poderoso: nós somos fracos. Logo a esperança 
é uma parte essencial da religião; é o segundo 
acto que une as nossas almas a Deus.

III. Amar a Deus

Acima da fé, ba a esperança.
Acima da esperança ba o amor.
Acima do amor não ha mais nada, pois Deus 

é amor: Deus caritas est.
O terceiro acto de união com Deus, ou ter

ceira parte essencial da religião é o amor.
O homem ama a si mesmo; mas elle não pô

de contentar-se com este amor: é egoismo.
E’ preciso que sáia de si mesmo para amar, 

como elle sáe de si para crer e para esperar.
Com este ultimo acto elle termina a suá vida 

de relação.
No homem tudo se reduz ao amor.
O corpo é movido pélo espirito.
O espirito é movido pela vontade.
A vontade é movida pélo amor.
E* Santo Thomaz quem nol-o affirma: volurt- 

ias bona, amor bonus.



IV. Conclusão
Tal é a. religião. E esta concepção é a uni-r 

«ca exacta, evitando ao mesmo tempo, o mate- 
rialismo e o falso mysticismo.

A religião é divina e humana.
Divina, porque Deus se abaixa até ao homem.
Humana, porque o homem se eleva até Deus.
E o encontro, como os deveres deste encon

tro, chama-se: religião divina.
A religião é : Deus e o homem extendendor 

«e os braços, procurando-se, encontrando-se, 
abraçando-se.

Para destruir a religião, mister fôra destruir 
Deus e o homem.

Si destruíssem só o homem, Deus o crearia 
de novò, para poder amal-o.

Si, por impossível, destruíssem a Deus,o’ho
mem se faria um falso Deus, um fetiche... para 
poder amal-o, pois o homem não póde viver 
sem Deus.

DOMINGO DA Q U IN Q U A G E S ÍM A S .

EXEMPLOS
, 1. As próprias luzes

Brücker é conhecido pelas respostas e pelos 
actos repentinos de um bom senso irretorquivel.

Um de seus amigos, celebre escriptor con
vertido, queria um dia provar-lhe que a revela
rão, a fé, podiam ser uteis em tempo de barba
ria, mas, que hoje as próprias luzes do homem 
«ivilizado eram-lhe sufíicientes.

Brücker tomou um livro de mesa, e pediu 
*o seu amigo de o ler em alta voz.

Durante este tempo Brücker fechou ‘cuid-i- 
dosamente as janellas e portas da sala, de mod-j 
a  reinar uma escuridão completa.
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— Que estás fazendo? perguntou o outro.
— Meu amigo, entrego-te ás tuas próprias lu

zes, respondeu Brücker, fazendo-lhe perceber 
deste modo como a razão humana é tenebrosa 
sem as luzes da fé.

2. Irmã Escolastica

São Phiüppe de Nery foi visitar um dia uma 
Irmã dw Convento de Santa Martha, chamada Ir
mã Escolastica, horrivelmente atormentada pelos 
escrúpulos, julgando-se reprovada.

— O céu lhe pertence, disse o santo.
— Oh! impossível, meu pae, respondeu a re

ligiosa.
— E* uma loucura sua, respondeu oj santo, 

eu digo que o eéu lhe pertence. E eis a prova. 
Diga-me, para quem Jesus Christo morreu?

— Para os peccadores.
— Pois bem, a senhora é uma grande pec- 

cadora; logo, N. Senhor morreu para salvai-a... 
e o reino do céu lhe pertence.

Estas palavras restituiram a paz á boa reli
giosa... que comprehendeu que a esperança em 
Deus é uma parte essencial da religião.

3. Santa Osaaa de Mantua

Tinha apenas 6 annos quando tocada do amor 
de Deus, a criança pedia jao céu o que devia 
fazer para agradar-lhe em tudo,

Uma voz interior lhe respondeu: O que agra
da a Deus é amai-o de todo o teu coração.

Outra vez N. Senhor lhe appareceu sob os 
tiams de um adolescente encantador, com afron
to v ob< r a de longos cabellos anellados, mae car-
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Tegando uma cruz pesada nos hombros e com a 
cabeça cercada de uma coroa de espinhos.

Extendendo os seus braciohos para a meni
na, lhe disse: Osana, eu sou o filho de Maria; a 
meu exemplo, dispõe-te a soffrer muito! Não te
nhas medo entretanto, eu não te abandonarei... 
E desappareceu, deixando a santa menina toda 
inflammada de amor e do desejo de agradar a 
Jesus.

Desde então a sua vida foi uma oração e umà 
penitencia continuas.

Obstáculos a sua virgindade que havia con
sagrado a Deus... estigmas nos pés e nas mãos... 
desprezo dó mundo... ataques do demonio... nada 
faltou á sua coroa.

Ella tudo supportou, e repetia muitas vezes: 
«Prefiro, amando a Jesus, estar no iDÍerno com 
Judas, do que estar no céu com os maiores san
tos, sem amar a Deus».



1o DOMINGO DA QUARESMA
EVANGELHO (Mat. IV. 1—11)

1. Naquelle tempo, Jesus foi conduzido pelo 
Espirito ao deserto, para ser tentado pelo de- 
monio.

2. E tendo jejuado quarenta dias e qua
renta noites, depois teve fome.

3. E approximando-se {delle) o tentador dis
se-lhe : Si és Filho de Deus, dize que estas pe
dras se convertam em pães.

4. Elle porém respondendo-lhe, disse: Está 
escripto: Não só de pão vive o homem, mas, de 
toda a palavra que sáfrda, bocca de Deus.

5. Então o demonio o transportou á cida
de santa, e o põz sobre o pináculo do templo, 
e lhe disse:

6. Si és Flho de Deus, lança- te daqui abai
xo, porque está escripto: Confiou aos seus anjos 
o cuidado de ti, e elles te tomarão nas mãos, pa
ra que não tropeces com o pé na pedra.

7. Jesus disse-lhe: Também está escripto: 
Não tentarás o Senhor teu Deus.

8. De novo o demonio o transportou a um 
monte muito alio: e lhe mostrou todos os rei
nos do mundo e a sua magnificência e lhe disse:

9. Tudo isto te darei, si prGstrado me ado
rares.



10. Então Jesus disse lhe: Vae-te Satanás, 
porque está escripto : O 'Senhor teu Deus ado
rarás, e a elle. só servirás.

11. Então o demonio deixou-o: e eis que 
os anjos se approximaram e o serviam.

COMMENTARIO APOLOGETICO

A  Religião perfeita
Lendo o Evangelho de hoje ficamos impres

sionados pela majestade calma do divino Mestre, 
deante do furor de Satanás que procura excitar 
em seu espirito qualquer pensamento de sensua
lidade, de orgulho ou de ambição.

E’ uma das faces da perfeição da religião que 
podemos contemplar na calma dos santos no meio 
das maiores tribulações... Elles são fracos, como 
todo homem o é, mas apresentam-se fortes, de 
uma força divina, que lhes vem da religião, da 
sua união com Deus.

Encontraram Deus... e neste encontro, sentem 
que embora vivam na terra, não são mais da terra.

Contemplemos uns instantes este aspecto per
feito da religião no phenomeno de seu aperfei
çoamento progressivo até chegar ao pleno dia 
da sua gloria.

Embora a religião seja tão velha que o mun
do, ella não foi, entretanto, perfeita desde a sua 
primeira apparição...

Ella é sempre o encontro, o abraço de Deus 
e do homem,, mas este abraço foi apertando-se 
através dos séculos. Examinemos pois :

lo Quando nasceu a religião,
2o Qual foi o seu aperfeiçoamento*
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Duas noções que vão mostrar-nos a religião 
em todo o* esplendor da sua divindade e todas as 
ternuras do coração de Deus.

I. Quando nasceu

Deixemos de lado toda discussãope~as pro
vas inúteis. Seriam incapazes de enternecer 
aquelle que contempla sem emoção o impressio
nante espectáculo do conjuncto da religião, suas 
longínquas origens, confundidas com as da huma
nidade... o seu caminho luminoso... os seus des
envolvimentos progressivos, e nesta magnífica 
synthese, a sua plena correspondência coma par
te elevada, amante e celeste da nossa alma.

Onde nasceu a Religião ?
Ella nasceu no mesmo berço, onde nasceu o. 

primeiro homem: nos braços de Deus. O primei
ro sopro de vida do primeiro homem foi um aeto 
de religião para com o Creador.

A iniciativa veiu de Deus: elle falou'por pri
meiro. Creador que era do homem, que não ti
nha, nem pae, nem mãe, nem experiencia. Deus 
inclinou-se sobre este homem, e tal a mãe so
bre o seu recem nascido, murmurou-lhe as pri
meiras syllabas da religião.

Deus falou a Adão e o contemplou, e com 
esta palavra e este olhar divinos, encantou o seu 
coração e o fez palpitar de fé, de esperança e 
de amor, os actos essenciaes da religião.

"Vê, dizia elle, esta terra... estes céus, estas 
immensidades. Eu creei tudo para ti... Tu serás 
o rei das minhas obras: Proesit aniversce terrce!

A terra inteira, eis o teu reino! Come livre
mente de todos os fructos que a terra te der, 
entretanto, tu não comerás do fructo da arvore 
do bem e do mal... sinão morrerás!
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Eisja primeira palavra de Deus: contém, ao 
mesmo tempo, um dom e uma ordem: um dom, 
porque’Deus é pae; uma ordem, porque é rei.

O dom é immenso: dedit universa, para exci
tar o homem á gratidão, mas ha um limite, para 
lembrar-lhe que é creatura.

Eis já toda a architectura da religião: ella 
será desenvolvida pouco a pouco, porém sem 
nada mudar. A Religião é um dom ; é também 
uma ordem. O dom vem do amor: a ordem con
duz ao amor.

O amor é o principio, o berço, o íim, a glo
ria da religião. Como já vimos é o . encontro, o 
abraço de Deus e do homem: E Deus é amor, 
e neste abraço elle communica seu amor a sua 
creatura.

Eis o nascimento, o berço da Religião!

II. O seu aperfeiçoamento

Seria um estudo prolongado si quizessemos 
seguir, passo por passo, o progresso exterior da 
religião.

Neste progresso, não se trata de mudança, 
mas de aperfeiçoamento, pois Deus vae se reve
lando aos poucos, conforme a capacidade das in- 
telligencias e as necessidades das épocas.

De Adão a Moyses, ha um aperfeiçoamento 
gradativo, preparativo.

De Moyses a Jesus Christo, o progresso é 
mais rápido, mais profundo e mais extenso.

Limitemo-nos ao ponto saliente, dominante 
de todo pragresso: a união.

A palavra de Deus é uma immensa consola
ção para o mundo, mas não basta.

O amor não quer sómente a voz de quem 
ama, quer possuil-o.
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A religião, apenas nascida, involta ainda nos 
panninhos de seus primeiros vagidos, sente uma. 
immensa aspiração de possuir um Deus que re
sida no meio dos homens, de um Deus que se 
possa ver com os olhos, tocar com as mãos e 
apertar contra o coração.

Sem isso todo amor se empallidece e se apaga-
Tal é a profundeza desta aspiração, que oa 

proprios judeus foram arrastados por ella, e che
garam a fabricar-se deuses falsos.

A arca da alliança não lhes bastava, como 
não bastavam os idoíos aoR pagãos. Era precise 
que Deus viesse e habitasse entre nós, cheio de 
graça e de verdade.

Elle veiu um dia satisfazer todos os sonhos- 
e todas as aspirações das almas sublimes e das. 
nações religiosas.

Elle veiu. E o verbo se fez carne e habitou 
entre nós.

III. Conclusão
Lá ao longe, na pequena cidade de Belém 

um menino nasceu, numa gruta; a sua mãe dei
tou-o num presepio, e prostrou-se por terra, para 
adorar o seu Deus e o seu Filho, emquanto um 
côro luminoso de anjos cantou: Gloria a Deus- 
nas alturas, e na terra paz aos homens de bôa 
vontade !

E' a ultima etapa da religião... Ella foi aper
feiçoando-se através dos secuios, pela revela
ção da palavra divina: alcançou a sua ultima 
perfeição no presepio de Belém... onde a reli
gião dos Patriarchas toma o nome de Deus com- 
noseo, ou Emmanuel.

De hoje em deante a Religião não é mais sim
plesmente a palavra de Deus, é o proprio Deus. 
feito homem. E’ Jesus Christo.
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EXEMPLOS

1. Palavra de Napoleão

Napoleão, conversando um dia com Madame 
Montesquiou, a respeito de Bernardotte, um de 
seus soldados feito rei da Suécia disse: — «Eia 
uma fortuna para elle.

— Sim, porém ha um reverso triste na me
dalha, respondeu Madame. de Montesquiou.

De facto, para subir ao throno, Bernardotte 
havia sido obrigado a renegar a religião catholica.

— E' verdade, disse o Imperador; e eu que 
passo por ser ambicioso, não renunciaria a minha 
fé por todas as coroas do mundo.

Confiando a Madame de Montesquiou a edu
cação de seu filho unico, que havia proclamado 
rei de Roma, disse-lhe: Madame, faça delle um 
bom christão.

Um dos presentes sorria levemente, admira
do de uma tal recommendação.

— Sei o que digo, completou Napoleão, si o 
meu filho não for um bom christão, nunca será 
um bom francez.

Nós também, brasileiros, podemos dizer: — 
Quem não é bom christão não póde ser bom bra
sileiro !

2. Presença de Deus

O Padre Carlos Foucauld, ex-official do exer
cito tinha-se feito monge no deserto africano. Um 
dia um amigo foi visital-o conversando com elle 
em sua cella de eremita.

Quando deu hora de sahir, o visitante lhe 
disse: Desculpe-ne de deixal-o sósínho.



Sem reflectir, o Padre lhe respondeu instin- 
ctivamente: Oh, eu nunca estou só.

E vendo que havia deixado escapar um se
gredo, inclinou a cabeça.

3. Nobreza, de ebristão

Ingo, duque de Corintho, quiz demonstrar um 
dia a seus súbditos a nobreza de seus títulos de 
christão.

Convidou á sua mesa um grande numero de 
catholicos pobres e uns nobres de seu reino ain
da pagãos.

A mesa dos nobres foi posta numa varanda, 
e o duque lhes fez servir alimentos communs.

09 pobres, ao contrario, foram admittidos no 
salão de honra á própria mesa do duque, que os 
tratava com toda magnificência.

No fim do banquete, os nobres, furiosos, per
guntaram-lhe a razão de tão extraordinário pro
ceder.

— Estes pobres, reápondeu o duque com cal
ma, são filhos de Deus, e como taes merecem 
toda honra. Desde que vós vos tornardes dignos 
de ser filhos de Deus, pelo Baptismo, tereis o 
mesmo direito delles.

A lição foi comprehendida, e em pouco tem
po vários nobres pediram o Baptismo, e torna
ram se depois catholicos fervorosos.
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2o DOMINGO DA QUARESMA
. EVANGELHO (Math XVH. 1 -9)

1. Naquelle tempo tomou Jesus comsigo Pe
dro e Thiago e João seu irmão, e levou-os á 
parte a um alto monte:

2. E transfigurou-se deante delles. E o seu 
rosto ficou refulgente como o sol: e as suas ves- 
Uduras tornaram-se brancas como a neve.

3. E eis que lhes appareceram Moysés e Elias 
falando com elle.

4. E Pedro tomando a palavra, disse a Jesus: 
Senhor, bom é nós estarmos aqui: si queres, fa
çamos aqui três tabemaculos, um para ti, um  
para Moysés, e um para Elias.

5. Estando elle ainda a falar, eis que uma 
nuvem resplandecente os envolveu. E eis que- 
(sahiu) da nuvem uma voz que dizia: Este é o 
meu Filho dilecto em quem puz toda a minha 
complacência: ouvi-o.

6. E ouvindo isto, os discípulos cahiram de 
bruços, e tiveram grande medo.

7. Porém Jesus aproximou-se delles, e to
cou-os, e disse-lhes: Levantae-vos e não temaes.

8. Elles então, levantando os olhos, não vi
ram ninguém, excepto só Jesus.

9. E quando desciam do monte, Jesus orde
nou-lhes, dizendo: Não digaes a ninguém o que 
vistes, até que o Filho do homem resuscite dos 
mortos.
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COMMENTARIO APOLOGETICO .......

A unica religião
A transfiguração de Jesus no Thabor é uma 

das scenas mais resplandecentes da vida de Jesus.
Homem perfeito e Deus perfeito, Jesus se 

encontrava em toda parte homem pela humil
dade, e Deus pelo poder.

Em cima do Thabor elle depõe um instante 
o manto das apparencias humildes, e deixa a mar 
jestade divina aureolar a sua fronte.

Tal maaifestação gloriosa era necessária 
para firmar a fé de seus discípulos, no meio das 
scenas angustiosas da sua paixão, que devia se
guisse em breves dias.

E’ também a imagem de uma outra.scena 
que devia prolongar-se atravez dos séculos: e a  
qual vamos meditar hoje.

1*. A presença c o r p o r a l  de Jesus.
2*. A sua presença e u c h a r is t f c a .
Este duplo facto é como a transição da reli

gião em geral, para a unica religião verdadeira 
a religião catholica.

I. A p r e s e n ç a  c o rp o ra l

O mundo clamava pelo Redemptor. 0 Rorate, 
crnli, desuver dos prophetas, era um hymno que 
brotava de todos os corações.,. E eis que um dia 
veiu este Salvador esperado.

No centro do mundo..., no meio dos tempos, 
sessenta séculos após a creação... na grande uni
dade material que o povo romano havia realiza
do... a grande unidadde religiosa appareceu.



- O Verbo se fez carne e habitou entre nós„ 
Nós o vimos, diz São João, ouvimol- o, tocamol-o 
com nossas mãos; e encantados, nos reclinamos 
sobre o seu peito.

Oh! maravilha ineffavel que o mundo em 
seus mais ardentes anhelos não teria podido ima
ginar: os pequeninos viram-no de perto... os 
pobres tocaram-no com as mãos... E que digo? 
Elle.deixou as criacinhas subirem sobre seus 
joelhos, e nem siquer afastou de si os pobres 
peccadorcs!

Uma pobre mulher enferma beijou a orla de 
seu vestido .. E encorajada pelo amor uma ou
tra mulher teve a ousadia de tomar em suas 
mãos os pés do Filho.de Deus... estes pês vir- 
ginaes e sagrados, banhando-os com suas lagri
mas, e purificando-se pelos beijos que sobre eiles 
depositava!

Outra vez, no auge da ousadia do amor um 
coração virginal, na maior das intimidades d& 
pureza, reclinou a cabeça sobre o peito divina 
do Redemptor, e ali adormeceu num extase ce
lestial.

Isso durou três annos... Depois, para aca
bar de coramover e attrahir os corações, este 
Jesus subiu ao Calvario, na gloria de uma bel- 
leza, até então desconhecida, pois era a belleza 
do soffrimento, da divindade e do amor!

E emquanto o Filho dè Deus morria para 
dar á humanidade a medida de seu amor... a 
pobre humanidade desfallecia de dor, aos pés 
da sua cruz, na pessoa de Maria..., suspendia-se 
nas suas chagas na pessoa de Magdalena... fixa
va sobre seu semblante exangue e agonizante, 
olhares amorosos, na pessoa de João... o des
prendia da cruz na pessoa de Nicodemos, e antes
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de sepultal-o no tumulo, o cobria de beijos na 
pessôa de sua Mãe.

E’ a grande, a sublime união de Deus e do 
homem, do pae e do filho!

II. A presença eucharistica

Oh, como tudo isso é bello, e divinamente 
louco de amor.

Mas, ó meu Deus! Não me sinto satisfeito... 
quero mais do que isso: A presença dos corpos 
tende para a presença das almas.

Emfim o que se ama é a alma: E’ a alma, % 
entretanto é impossível segural-a! Ella fóge, ella 
se esconde, e nos mostra apenas a sua sombra, 
projectada sobre o corpo.

Nós precisamos da alma de Jesus.! Eis por
que Elle disse: E’ preciso que eu vá — Expedit 
vobis ut ego vadam!

Jesus nos diz: Eu vou retirar-me... o meu 
corpo vae desapparecer, mas não é a ausência 
que vae succeder-lhe: é uma presença mais alta.

Eis porque, na ultima ceia, este mesmo Jesus 
toma o pão, e muda-o em sua substancia e diz: 
Tomae e comei, isto é o meu corpo. .. AquêUe 
que come minha carne fica em mim e eu nelle. 
Eis a união das almas.

Jesus nos dá o seu corpo, mas este corpo é 
o intermediário da união das almas. E’ um corpo 
espiritualizado, envolto em frágeis apparencias 
de pão, para impressionar os nossos sentidos ,e 
avisar*nos de que Deus está ali.

A nossa fé deve penetrar este véu tenue que 
fluctua deante dos nossos olhos! Sob estas appa-r 
rencias tocamos o corpo e o sangue do Salvador, 
mas estamos em presença da sua alma.

E’ por isso que a Egreja em seu canto nos
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diz: 0 que Deus te dá, com o corpo é o sangue 
dè Jesus Christo, é a sua alma e a sua divin
dade.

. Oh! meus olhos, fechae-vosL. recolhe-te, oh, 
minha alma, e sente o contacto espiritual da 
alma de Jesus. Alma á alm a!... Coração á co
ração. .. sem intermediário... sem obstáculo: Tu 
in me,et ego in te! Eis omysterio eucharistico! 
Quem communga nada tem que invejar aos com- 
íemporaneos de Jesus Christo!. Não o vê com os 
olhos... não o apalpa com ás mãos... Ha mais 
dó que isso. as almas se unem, os corações se 
tocam.

E' a ultima palavra da união neste mundo!

111. Conclusão

Tiremos a conclusão: a Eucharistia é ò ter
mo de união entre Deus e o homem! A presen
ça de Jesus Eucharistico é a prova da verdade 
da religião... é o estandarte que indica a todos, 
entre as varias seitas religiosas, qual é a unica 
religião verdadeira.

Jesus veio a este mundo e elle permanece 
neste mundo. Esta permanência é o signal da ver
dade. .. e o distinctivo da religião verdadeira.

Nenhuma seita religiosa teve a ousadia de 
dizer que tem a pessôa e a alma de J. Christo 
em seu meio : Todos contentam-se com o Christo 
historico... o Christo Evangélico... de ha 1940 
annos.... Só a Religião Catholica clama bem al
to : Eu venero o Christo Evangeíico: é a sua pa
lavra, mas eu possuo o Christo vivo, o Christo 
inteiro... o Christo Eucharistico... o Christo que 
não morre... mas continúa a viver entre nós, no 
meio de nós, no peito de cáda um de nós. 9
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Que prova admiravel, apologetica, da religião 
- divina, da unica religião fundada pelo prnprio* 
•Christo! E’ a transição lógica entre a religião 
em geral e a religião unica verdadeira: a reli
gião christã.
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EXEMPLOS

1. A religião verdadeira
Henrique IV, rei de França, sendo exhortâdo* 

pelos seus amigos a abjurar o protestantismo,, 
no qual havia sido educado, perguntou aos Bis
pos catholicos si podia salvar-se na religião ca- 
tholica.

Responderam-lhe que não sómente podia sal
var-se nella, mas fóra desta religião não havia 
salvação.

Dirigiu-se depois aos pastores protestantes» 
que lhe confirmaram que na religião catholica a  
salvação é possivel.

— fci assim é, respondeu o rei, vou abraçar 
a religião catholica, pois numa questão tão impor
tante convém tomar o partido mais seguro. E fez- 
se catholico.

O partido que abraçou não era sómente o 
mais seguro... era o unico seguro, pois nãò ha. 
duas religiões verdadeiras, mas uma só.

2. A lampada do Santíssimo

Em Londres, no anno de 1900, sabiu um dia 
de casa a passear com s filbinha de seis annos, 
o ministro protestante, rvdo. dr. Mann Hils. ■

Ao passar por uma egreja catholica, lembroo- 
se o ministro de entrar com a pequena. A me
nina fixou a attenção na bonita lampada do San



tíssimo, que, nesse momento, derramava uma cla
ridade meiga e suave.

— Para que é a lampada ? perguntou-lhe a 
criança.

— Para mostrar, respondeu-lhe o pae, que alir 
ao  altar, está Jesus, por detraz daquella portinha 
■dourada.

— Ah! eu quizera ver a Jesus!
— Filhinha, não póde ser. A porta está fe

chada á chave; além disso ha umas cortinas, fi
cando Jesus detraz das mesmas.

— Papae, insistiu a pequena, eu quizera ver 
-a. Jesus !'.;i .

- O ministro procurou entreter a filhinha mos
trando-lhe outras particularidades da egreja, e a 
conduziu para íóra.

Passeando pela cidade, a menina, de vez em 
■quando, perguntava por Jesus.

Dadas algumas voltas, o pae entrou num tem
plo protestante.

Ahi a criança relanceou a vista por todos os 
•lados e não vendo lampada alguma, perguntou:

— Papae, por que é que não vejo, lampada 
aqui ?

— Porque... porque aqui não está Jesus, res
pondeu-lhe timidamente o ministro.

Então nada mais houve. A ménina sonhou mui
tas vezes naquella noite,, falando alto sobre Jesus.

Durante o dia seguinte, com frequência, re
petia que queria, ver a Jesus,

, Tal persistência produziu tamanho efíeito no 
-animo dos paes, que terminaram por abraçar a 
religião catholica, e com ella a pobreza, pois a 
«eónversãó lhes íéz perder uma renda de mil li- 
tíras aunuaes, de que gozava o marido sendo 
ministro protestante.
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3o DOMINGO DA QUARESMA
EVANGELHO (Luc. XI. 14-28)

14. Naquelle tempo, expulsou Jesus um de- 
monio, que era mudo. É depois que lançou fóra 
o demonio, o mudo falou: e o povo admirou-se.

15. Mas alguns delles disseram: Elle expel- 
le os demonios por virtude de Beelzebuth, prín
cipe dos demonios.

16. Outros pediram-lhe algum prodígio do 
céu para o tentar.

11. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensa
mentos, disse: Todo reino dividido contra si mes
mo, será destruído e cahirá casa sobre casa.

18. Si pois Satanás está dividido contra si 
mesmo, como póde subsistir o seu reino ? Visto 
que vós dizeis que ê por Beelzebuth que eu ex
pulso os demonios.

19. Ora, si é pela virtude de Beelzebuth que 
eu lanço fóra os demonios, por quem é que ex- 
pellem vossos filhos ? Por isso elles mesmos se
rão os vossos juizes.

20. Mas, si ê pelo dedo de Deus que eu ex
pulso os demonios, então chegou na verdade pa
ra vós o reino de Deus.

21. Quando o forte, armado, guardar a sua 
propriedade, está em segurança tudo quanto



22. Mas si sobrevindo outro mais forte do 
que elle o vencer, tirar-lhe-á todas as armas, nas< 
quaes confiava, e repartirá os seus despojos.

23. Quem não está commigo, está contra 
mim; e quem não recolhe commigo, dispersa.

24. Quando o espirito immundo sahir do 
homem, anda por logares desertos procurando 
descanço; e, não o achando, diz: Voltarei para 
minha casa, donde sahi.

25. E quando chega, ewontra-a varrida e 
adornada.

26. Então vae e toma comsigo outros sete 
espiritos, peiores do que elle e entrando na casa 
fazem nella habitação. E vem o ultimo estado 
desse homem a ser peior do que o primeiro.

27. E. aconteceu que, dizendo elle estas pa
lavras, uma mulher Uvuntou a voz do meio do 
povo e exclamou: Bemaventurado o seio quete 
trouxe e os peitos que te amamentaram.

28. Mas elle respondeu: Antes bemaventu- 
rados aquelles que ouvem a palavra de Deus e 
a praticam.
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COMMENTARIO APOLOGETIC3

Presença de Jesus no mundo

Jesus expelüu um demonio. e as multidões 
ficaram maravilhadas de seu poder, diz o Evan
gelho.

O Salvador aproveita a oceasião para fazer 
uma instrucção magistral sobre o poder e o reino



d̂e Deus, mostrando-lhes que o exercício deste 
poder é uma prova de sua divindade.

Para os judeus a presença de Jesus Christo 
•constitue, de facto, o reino de Deus, pois este 
reino é constituído pela presença de Deus que 
ordena, e dos filhos que obedecem.

Jesus estava physicamente presente durante 
a sua vida mortal... e, após a sua morte, Elle 
oontinua a estar comnosco, tão bem como estava 
neste tempo.

E’ esta dupla presença que vamos meditar 
iioje-: *

3 o. A presença p liy s te a .
2o. A presença s a c ra m e n ta l .
Estas considerações, sob o aspecto apologeti- 

co, nos revelarão uma prova irrefutavei e ca
racterística da verdadeira religião de J. Christo.

í. A presença pliysica

Jesus Christo veio a este mundo para unir- 
se a seus filhos da terra, consolal-os e orien- 
tal-os no caminho do céu: — é o mysterio da 
encarnação.

É a sua presença physica, visivel, palpavel, 
presença que seria invisível, si não tivéssemos 
provas irrefragaveis da sua certeza:

0 que foi desde o principio (Deus) diz S. João 
o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, 
e contemplamos, e apalparam as nossas mãos 
relativo ao verbo da vida. .. vos annundamos.
( .1 João I. 1)

Examinando esta presença physica de Jesus 
Christo, por bella e sublime que seja, parece- 
nos entretanto faltar qualquer cousa... notamos-..
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lhe limites que não satisfazem o espirito... limi
tes de tempo, de espaço e de intimidade.

Elle vive sim, mas como ?
Trinta e três annos passou na terra...
Trinta annos para sua mãe querida!...
Três annos para todos!...
Um dia para MagdalenaL.
Uma hora para S. João!...
Havia 60 séculos que a humanidade estava, 

clamando por Elle... e tantos suspiros terminam 
com uma presença de 3 annos?

E' impossivel!... Ha aqui um mysterio !...
E onde se passaram estes 3 annos ?
Num pequeno paiz, que não ultrapassava 20- 

leguas de circumíerencia.
A humanidade soluçára de esperança, e sou- 

he da sua vinda depois de Elle ter desapparecido. 
Que barreira tremenda a do tempo e do espaço!

E’ preciso que esta barreira desappareça 
diante do amor de Deus e dos gemidos da hu
manidade.

E não somente encontro estas duas barrei
ras, mas h.a uma barreira mais elevada ainda: 
a da intimidade ! ou melhor: a falta de intimida
de durante estes poucos annos.

Os corações que se amam querem ver-se,, 
tocar-se, repousar sobre o peito um do outro.

O que nós amamos é a alma... queremos ver 
a alma... e esta alma nos escapa!

Percebemol-a na fronte, nos olhos, nos lábios.
E’ apenas uma sombra da alma, é certo, po

rém esta sombra é.necessária.
Maria Santíssima, S. José, Magdalena, Pedro. 

João, viram esta sombra de peito, os habitantes 
da Judéa viram-na de longe... E nós, por termos 
vindo depois, não veriamos nada, nem de longe,, 
nem de perto?
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Entretanto nós amamos este Jesus, còmo o 
amavam os discípulos oaquelle tempo ., e, por 
isso, nós também queremos vel-o, tocal-o, sentir 
a sua presença, ver a sombra da sua grande àlma.

Como será... onde será... oh! meu Deus? pois 
é uma necessidade!

II. P re s e n ç a  s a c ra m e n ta l

Aqui estamos em frente do mais sublime e 
do mais temo dos mysterios do amor divino: 
a sagrada Eucharistia, da qual Santo Agostinho 
dizia ser a extensão e a perpetuidade dà encar
nação.

A humanidade tem sido muitas vezes illudi- 
dida em seus sonhoseila  não o póde ser neste 
souho de possuir Jesus Christo até ao fim dos 
séculos.

Oh! filho de Adão, toma o teu bastão de vi- 
andante, e quaesquer que sejam as praias civi
lizadas ou barbaras, onde te leve a. providencia; 
qualquer que seja a egreja que encontrares: 
basilica soberba, ou choupana cie palmeiras, en
contrarás um altar, um tabernaculo, e ao lado 
deste tabernaculo uma pequena lampada, que 
sempre arde. E que diz el)a?

Eila te annuncia a eterna presença de Deus
no seio da humanidade.

• Nada temos a invejar aos habitantes da Ju- 
déa, que viviam perto de Jesus... nós o temos 
entre nós, de dia, de noite, pelos séculos afóra.

Temos na Eucharistia o mesmo Jesus da 
Judéa e do céu!... E' a mesma substancia, é ape
nas o modo de ser que differe; falta apenas afas
tar o véu, penetrar a nuvem, e teremos em nos
sas mãos o mesmo Jesus Christo.
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Isto éo  meu corpo, dizia elle na ultima ceia. 
E com este corpo, temos a sua alma a sua pes
soa inteira... e nesta pesrôa temos Aquelle que 
habita nella corporalmente., isto é : O verbo di
vino.

Mais ainda: Neste Verbo divino temos o 
Padre Eterno, conforme Jesus disse: Quem me 
vê, vê também o meu Pae... Temos tudo !

Que nos fica a desejar, sinão ver o que pos- 
suimos; retirar o véu para ver claraménte, por 
uma visão manifesta o que temos, mas que não 
vemos ?

. *r -Jl

III. Conclusão

| Eis como a presença de Jesus Christo, na sa
grada Eucharistia, é a prova sublime da religião 
verdadeira.

v Uma religião que não nos dá a perpetuidade 
da presença dé Jesus Christo, é uma religião 
falsa; mas a que nos diz: nós possuímos o 
Christo vivo, o Christo inteiro, o Christo eterno 
entre nós, esta, e só estat é a unica religião ver
dadeira.

As outras seitas religiosas nos apresentam 
um Christo historico, um Christo morto, um 
Christo fugitivo... taes religiões, não correspon
dem ás grandes esperanças da nossa alma, são 
pois religiões humanas, mortas.

Só a religião christã nos apresenta o Chri-
# sto vivo, escondido, mas realmente possuido,
* cuja grandeza se occulta sob umas apparencias 

simples, mas significativas... só ella é pois a re
ligião divina: a religião verdadeira. .

Deste modo a Eucharistia ou permanência de 
Jesus Christo na Hóstia sagrada é a grande pro
va apologetica da religião verdadeira, e nos
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transporta, de um salto, das supposições á reali
dade... das probabilidades á certeza, da esperança 
á possessão do bem esperado: Ubi Hóstia, ibi re- 
ligio vera.-
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EXEMPLOS 

1. V isõ es  d e  sa n to s
Muitos santos tiveram a faculdade de sentir 

a presença da Sagrada Eucharistia, até á grande 
distancia.

Santa Ida, de Lovaina, sentia a presença de* 
N. Senhor na consagração, no momento com que 
baixava sobre o altar.

Santa Colleeta percebia de longe o erro da- 
quelle que servia a Santa Missa, quando em vez/ 
de vinho, apresentava por engano agua ao sacer
dote, ou um vinho falsificado que não permittia, 
a consagração.

Juliana, religiosa cisterciense, percebia de 
longe, fóra da egreja, quando se retirava o San
tíssimo Sacramento da egreja de São Martinho, 
depois do officio divino.

O venerável Casset sentia o mesmo facto, á, 
distancia. Os Franciscanos tendo-o convidado um 
dia para assistir a uma festa, quizeram experi
mentar a perspicácia sobrenatural do santo.

Retiraram o Smo. Sacramento do Taberna- 
culo, onde era conservado habitualmente, e o- 
transferiram para outro altar lateral, sem entre
tanto, retirar a lampada do logar acostumado.

Casset foi para a egreja com o seu compa
nheiro, e vendo este ultimo fazer a genuflexão 
deante do altar onde ardia a lampada do Smo., 
lhe disse:



— Não é aqui que está o corpo de J. Chri- 
sto, mas neste outro altar, onde não ha lampada, 
pois, os religiosos esconderam-no neste altar la
teral.

São Francisco de Borgia era dotado do mes
mo dom. Quando entrava numa egreja, ia direito 
para o logar onde estava o Santíssimo Sacramen
to, mesmo quando nenhum signal exterior de
nunciava a sua presença.

• A Venerável Joanna Matles distinguia uma 
Hostiá consagrada entre mil outras não consa
gradas.

2 . São Gregorio
, Para a consolação dos fieis, como para for

talecer-lhes a íé, Nosso Senhor levanta, ás ve
zes o véu que o esconde no Smo. Sacramento, e 
mostra-se soh uma fôrma sensível.

Na primitiva Egreja eram os fieis que offe- 
reciam o pão e o vinho para o santo Sacrifício.

Nesta occasião, uma dama romana, receben
do um dia a Communhão das mãos de São Gre- 
gorio, testemunhou exteriormente uma leve du
vida, ouvindo chamar: corpo de Jesus Christo, o 
pão que ella mesma havia fabricado.

O santo querendo firmar a fé vacillante dessa 
christã boa, mas fraca, depositou a Hóstia na pe
quena patena dourada, prostrou-se de joelhos e 
permaneceu uns instantes em oração.

Levantando-se, retomou a Hóstia, que estava 
visivelmente mudada em carne viva e sanguino- 
lenta.
3 , Appartção do Menino Jesus

Emquanto Pedro de Tolosa ofierecia o santo 
Sacrifício, no momento da elevação, o Menino
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Jesus lhe appareceu resplandecente de uma for
mosura maravilhosa.

Offuscado pela intensidade luminosa da vi
são, o santo fechava os olhos, porém, a visão 
continuava sempre.

Virando a cabeça de lado continuava a ver 
Nosso Senhor, ora em cima da sua mão, ora em 
cima de seu braço, para qualquer lado que se 
virava.

Este phenomeno se reproduziu todos os diasr 
durante três mezes.



4o DOMINGO DA QUARESMA
EVANGELHO (Jo. Ví. 1—15)

1. Naquelle tempo, passou Jesus a outra 
banda do mar da Galiléa, que é o lago de Ti- 
beriades.

2. E seguia-o uma grande multidão de povo, 
porque via os milagres que fazia aos enfermos.

3. Subiu então Jesus a um monte e sentou- 
se ãli com os seus discípulos.

4. Ora, estava próxima a Paschoa, dia fes
tivo dos judeus.

5. Levantando, pois, os olhos e vendo que 
uma grande multidão havia affluido para elle, 
disse Jesus a Philippe: Onde compraremos pão 
para dar de comer a essa gente?

6. Mas isto dizia elle para o experimentar, 
porque bem sábia o que havia de fazer.

7. Respondeu-lhe Philippe: Duzentos dinhei- 
ros de pão não serão sufficientes para que cada 
um receba um boccadinho;

8. Um de seus discípulos, chamado André, 
irmão de Simão Pedro, disse-lhe:

9. Está aqui um menino que tem cinco pães 
de cevada e dois peixes; mas que é isto para 
tanta gente?

10. Então disse Jesus: Mandae sentar o 
povo. Ora, havia mui!a relva naquelle sitio. E



sentaram-se os homens, em numero de uns cinco 
mil.

11. Tomou então Jesus os pães, e, tendo 
dado graças, distribuiu-o aos que estavam sen
tados; e egualmente os peixes, quanto queriam.

12. E tanto que se fartaram, disse Jesus 
aos seus discípulos: Recolhei as sobras, para 
que não se percam.

13. E elles ajuntaram-nas e encheram doze 
cestos dos boccados, que haviam restado dos cin
co pães de cevada, depois que todos comeram..

14. E todo o povo, vendo o milagre que fi
zera, dizia: Este é verdadeiramente o propheta 
que deve vir ao mundo.

15- Jesus, porém, sabendo que o queriam 
levar comsigo, para o fazerem rei, fugiu no- 
vamenie para o monte, sôzinho.
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COMMENTARIO APOLOGETICO

Caracteres da religião
O Evangelho de hoje narra o grande milagre 

da multiplicação dos pães no deserto, de modo 
íi alimentar cinco mil pessoas com cinco pequer 
nos pães, o que na ordem natural não dava nem 
uiquer uma migalha para cada um; entretanto, 
todos comem á saciedade.

Vendo este milagre assombroso o povo ex
clamou enthusiasmado: Este ê verdadeiramente 
o propheta que deve vir ao mundo.

Esta scena inclue e maniíesta os dois carar 
•cteres que devem distinguir a unica religião ver



dadeira das falsas seitas religiosas: o milagre e 
a prophecia.

Vamos meditar hoje estes Fdois caracteres 
que só a religião christã possue:

1' O m ila g re , primeiro caracter.
.2. A proplaecia, segundo caracter.
Estes caracteres formam como o sello que 

Deus imprime á sua palavra revelada, a carta- 
credencial que acredita os seus enviados, e o 
signal divino por excellencia.

I . ‘O m ilágre

O milagre é um facto sensivel e certo, que 
deroga completamente, ou é contrario ás leis 
constantes e conhecidas da natureza.

Um sabio póde produzir, factos maravilhosos 
que excitam a admiração, porém taes factos têm 
o seu principio e a sua causa na natureza; não 
constituem uma derogação a suas leis, mas ape
nas uma extensão; emquanto o milagre é um fa
cto, cuja causa não existe na natureza, deve pois 
ter por origem o proprio autor da natureza: Deus.

E’ por isso que só Deus póde fazer milagres 
por si, ou por pessôas por Elle autorizadas.

Os phenomenos ultimamente descobertos da 
electricidade, radio, radiophotia, televisão, etc., 
por maravilhosos que sejam, não são milagres, 
pois sabe se como são produzidos, e qualquer 
um póde produzil-os.

Mas como reproduzir, por exemplo, o phe- 
nomeno do Evangelho de hoje: multiplicar cinco 
pequenos pães para alimentar até á saciedade,
5.000 pessôas, e recolher depois doze cestos de 
pedacinhos que sobraram ?

E’ inimitável, porque é divino.
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*
*  *

0 milagre é possível, porque:
a) Não repugna a nossa natureza, que pro

cura insiinctivamente o maravilhoso.
b) Não é contrario ao poder de Deus, pois 

Elle creou livremente, e póae livremente modifi
car a sua obra, em certos casos particulares..

c) Não é contrario á sabedoria de Deus, pois
a derogação não é uma desordem, mas simples
mente uma acção fóra da ordem estabelecida 
por Elle. „ «

Negar o milagre, porque não o vimos, é tão 
ridículo, como seria ridiculo negar todos os fa
ctos da historia, porque não os vimos.-

Acreditamos nas palavras dos historiadores, 
e para os milagres acreditamos nas palavras dos 
testemunhos oculares que viram os dois estados 
do milagre: antes e depois.

Ver os cinco pães antes da multiplicação — 
e ver a multidão faria e os 12 cestos de sobras, 
são estes dois estados: a mudança é inexplicá
vel, o facto sendo certo, constitue o milagre.

£3e A p ro p liecla

A prophecia é uma predicção certa e mani
festa de um acontecimento futuro, cujo conheci
mento não póde ser adquirido por causas natu- 
raes.
, E’ um milagre de cousas futuras.,

Um astronomo predizendo, com cem annos de 
antecedencia, um eclip sedo soi; um medico, pre
dizendo uma crise num enfermo; um político pre
dizendo uma mudança social; não fazem prophe- 
cias, porque a intelligencia humana póde prever 
estes acontecimentos.
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Ma* como podia prever, por exemplo, oPro- 
pheta Zacharias, (IX. 9) quinhentos annos antes 
de Jesus Christo, que este entraria solemnemente 
cm Jerusalém, montado num jumentinho, o que 
se cumpriu literalmente ?

Que o Salvador havia de ser vendido por 30 
moedas de prata, as quaes seriam lançadas na 
casa de Deus, para^serem entregues a um oleiro, 
(XI. 12) o q*e se realizou ao pé da letra? Como 
prever taes acontècimentoSí com uma antece
dência de 500 annos ? E’ absolutamente impossi- 
v e l! Só Deus conhece o futuro; e a realização 
de taes prophecias é outro sello, um carimbo de 

. Deus, que prova que o Propheta era inspirado 
por Elle mesmo.

A prophecia;prova que a verdade em prova 
da qual é feita, vem de Deus, pois só Deus póde 
conbecer o porvir e aununcial-o, porque só Elle 
conhece, num mesmo acto da sua omnisciencia, 
o passado, o presente e o futuro. 111

111. Conclusão

A religião que possue estes dois caracteres: 
o milagre e a prophecia, é pois uma religião di- 
viDa, pois ella nos apresenta credenciaes abso
lutamente inimitáveis, e absolutamente certas.

A religião christã é um tecido destes mila
gres e destas prophecias; ella é pois a religião 
divina, a unica divina, pois como foi dito: consis
tindo a religião nas relações que unem os filhos 
aos paes, taes relações são sagradas e immuta- 
veis.

Leiam o Evangelho: cada pagiaa contém um 
facto milagroso, como cada ensinamento contém 
uma doutrina milagrosa. IO

4- DOMINGO DA Q U A R ESM A  — ,145



As prophecias formam como o tecido do An
tigo Testamento; e J. Christo cita a cada instante* 
a realização destas prophecias em sua pessôa.

A verdade é pois resplandecente... ella está. 
synthetizada na religião christã: e só esta reli
gião possue estes dois caracteres que acabamos 
de meditar: com a exclusão de todas as seitas 
religiosas humanas.

EXEMPLOS
1. O cam in h o  divino

No fim do século XVII uns pastores protes
tantes hollandezes desembarcaram nas costas do 
Malabar, convidando os indios a abraçarem a 
nova seita.

Estes indios, catholicos fervorosos, haviam 
sido evangelizados por São Francisco Xavier, a 
quem dedicavam a mais profunda devoção.

O chefe dos Paravas respondeu-lhes em nome 
da nação:

— Fazei milagres maiores do que os que o 
nosso pae S. Francisco Xavier fez, e acreditare
mos que a vossa doutrina é melhor do que a delle. 
S. Francisco resuscitou aqui 6 mortos; resusci- 
tae 10 e ficaremos convencidos.

Deante deste raciocínio do bom senso e da 
fé, os pastores não tiveram outra resposta sinão 
insultos, e procuraram dissimular a sua derrota 
por meio de uma prompta sahida do paiz.

E’ o que havia de melhor para os intrusos.
2. O m ilag re  de C alvin o

Calvino comprehendeu o valor destes dois 
característicos: o milagre e a prophecia, para 
espalhar os seus erros e quiz recorrer a elles.

Numa reu n ião , prophetizou que, para provar
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sua doutrina, ia fazer um milagre estrondoso* 
resuscitando um homem morto.
Pagou a um protestante, chamado Brulé, para que. 
se fingisse de morto, e mandasse chamaho pela 
esposa desconsolada. Até ahi, tudo se fez de acor- 
-do. Uma mulher em soluços, e como desesperada, 
penetrou na casa de Calvino, supplicando-lhe que 
resuscitasse o seu marido que acabava de fallecer.

Calvino, levantando os olhos para o céu, duel 
gesto hypocrita, disse aos amigos que o cerca
vam, que era a hora opportuna para elle provar 
a sua missão de reformador, restituindo á esposa 
inconsolável o marido fallecido.

E lá se foi para a casa do morto.
Chegando no logar, num gesto de dominador, 

que parece impôr a sua vontade ao proprio Dejis, 
Caivino, em nome de Rjeus, ordenou ao falso dè- 
íuncto que se levantasse.

Um silencio lugubre foi a resposta.
Calvino achou a peça theatral hem executa

da, e num gesto mais decidido, ordenou pela se
gunda vez ao defuncto, de levantar-se do leito 
que jazia, para provar que elle, Calvino, era o 
ministro de Deus. Um silencio mais lugubre, mais 
inquietante foi a resposta.

Calvino hesitou, empallideceu.. . ,  e como, 
após uma terceira intimação, o pseudo-defuncto 
ficasse estendido, pallido e sem movimento, 
a mulher desolada, suspeitando um castigo de 
Deus, approximou-se da cama e encontrou o ma
rido frio, sem pulso, sem respiração: estava morto!

Em seu desespero, a mulher revelou a sacrí
lega combinação, insultando o reformador, como 
sendo o assassino de seu marido.

Só Deus póde fazer milagres; e Elle não com- 
munica este poder sinão a seus amigos, que nós 
chamamos os Santos.
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DOMINGO DA PAIXÃO
EVANGELHO (Jo. VIII, 46-59)

46. Naquelle tempo, disse Jesus aos judeus: 
Qual de vós me arguirá de peccado ? Si^eu vo» 
digo a verdade, jwrque me não credes? *

47. O que é de Deus, ouve as palavras de 
Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não 
sois de Deus.

48. Responderam então os judeus, e disse
ram-lhe: Não dizímos nós com razão que tu és 
um Samaritano, e que tens demonio?

49. Jesus respondeu: Eu não tenho demo
nio, mas honro o meu Pae, e vós a mim des- 
honrastes.

50. E eu não busco a minha gloria: ha 
quem tome cuidado delia, ,e quem fará justiça.

51. Em verdade, em verdade vos digo : quem 
guardar a minha palavra não verá a morte 
eternamente.

52. Disseram-lhe pois os judeus: Agora. rè-, 
conhecemos que estás possesso do demonio'. 
Abrahão morreu e os prophetas, e iu dizès: 
Quem guardar a minha palavra não provara, 
a morte eternamente.

53. Porventura és maior do que nosso pae, 
Abrahão, que morreu? E os prophetas quetam- 
b m morreram? Quem pretendes tu ser?



54. Jesus respondeu: Si eu me glorifico a 
mim, mesrrio, não é nada a minha gloria: meu 
Pae é que me glorifica, aquelle que vós dizeis 
que é vosso Deus.

55. Mas vós não o conhecestes: eu, sim, co
nheço-o : e si disser que não o conheço, serei 
mentiroso como vós. Mas conheço-o, e guordo a 
sua palavra.

56. Abrahão, vosso pae, suspirou por ver o 
meu dia : viu-o (por meio da revelação), e ficou 
cheio de gozo.

51. Disseram-lhe por isso os judeus: Tu 
ainda não tens cincoehta annos, e viste Abrahãò ?

58. Disse-lhes Jesus: Em verdade, em ver
dade vos digo que antes que Abrahão fosse fei
to, eu sou.

59. Então pegaram em pedras para lhe ati
rarem : mas Jesus encobriu-se, e sahiu do 
templo.
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COMMENTÁRIO APOLOGETIGO

A religião christã
Entramos no tempo sagrado da Paixão., Ape-, 

nas quinze dias nos separam da Paschcra.
Para preparar-nos á grande data commemora- 

tiva da Resurreição do Salvador, meditemos umád' 
palavras do Evangelho de hoje.

Jesus disse aos judeus: Si vos disse a ver
dade, por que não me crêdes? Aquelle que é de 
Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós 
não as escutaes, porque não sois de Deus.

Escutar as palavras de Deus é ser de Deus* 
escutar as palavras dos inimigos de Deus, é per-



■tencer a estes inimigos, é professar umá religião 
falsa, que não é de Deus.

Iníelizmeute lia religiões falsas, fabricadas, 
pelos homens, os e aquelles que abtaçam-na não 
querem ser de Deus, ou não são dignos de sel-o.

Não vamos refutar aqui a seita do paganis
mo, nem a do mahometismo, nem o judaísmo, que 
não têm valor, nem adeptos entre nós, mas va
mos examinar as marcas da religião verdadeira 
em geral, da religião cliristã.

Esta religião é divina, a unica divina, porque:
1* Foi fem dada-por Jesus Christo.
2‘ C o u se rv u u  intacto o ensino de Jesus 

Christo.
Estes dois pontos são o bastante para dar. um 

fundamento seguro á nossa fér e refutar todas as 
doutrinas adversas.

I. F u n d ad a p o r Je s u s  Claristo

A religião christã, como o seu nome o iadica, 
foi fundada por Jesus Christo, não no sentido que 
antes não existiu, mas sim, que por Elle foi le
vada á sua suprema perfeição.

Cada seita religiosa, remontando, no tempo, 
até ao seu berço, encontra necessariamente o seu 
fundador.

Quatro religiões dividiam antigamente o mun
do. São:

1. O pagnismo; religião daquelles que, em 
geral, adoram creaturas, ou idolos feitos pelas 
suas próprias mãos. E’ a idolatria que toi a reli
gião dos povos, antes d.e Jesus Christo, fóra o 
povo de Israel. Hoje só os selvagens professam 
ainda esta crença.

2. O mahometismo, estabelecido por Maho-
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met em 620. E* uma mistura confusa de ideas 
pagãs, judaicas, com umas noções desfiguradas 
de christianismo. Existe hoje ainda na Turquia.

3. O judaísmo, que remonta á creação do 
mundo, tendo Deus por autor, e tendo por fim: 
preparar a vinda do Messias, isto é, o fundador 
do Christianismo.

Até Jesus Christo era a religião divina, ver
dadeira, porém, depois da vinda do Messias, ten
do realizado o seu papel preparatório, figurativo, 
foi substituida pela realidade.

4. O Christianismo, fundado por Jesus Chri
sto, que se disse Messias, Salvador do mundo, 
verdadeiramente Deus, Filho de Deus e provou 
a sua missão pelas prophecias e peJos milagres.

E’ a unica religião que possue a revelação 
divina.

O Christianismo é a religião fundada por Je
sus Christo.

Infelizmente, como veremos mais adeante, os 
erros penetraram na religião christã, e lhe arran
caram milhares de almas, sobretudo por meio do 
apóstata Lutli°ro, fundador do protestantismo.

O verdadeiro Christianismo encontra-se no 
Catholic'.smo, espalhado no mundo inteiro e ten
do por Chefe o successor de S. Pedro, o Papa 
de Roma.

II. Conservação do ensino de <J. Christo

E’ a religião fundada por Jesus Christo, que 
EPe chamou «minha egreja» — Tu és P*dro, e 
sobre esla pedra edificarei a minha egreja, e as 
portas do inferno não prevalecerão contra ella. 
(Math. XVI. 18), esta Egreja conservou íntegros 
os ensinamentos de seu divino fundador.
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De facto, si houvesse falsificação, teria sido 
apontada e provada pelos proprios cliristãos, co
mo pelos inimigos dos christãos.

E’ absolutamente certo que a religião de Je
sus Christo foi veridicamente escripta nos Evan
gelhos, pois os Evaugelistas não quizeram enga
nar a humanidade, não havendo nenhum interes
se pessoal; não podiam eüganar-se, pois eram 
testemunhas oculares; nem teriam podido enga
nar-nos, pois estavam cercados de inimigos nu
merosos e rancorosos, que teriam logo reclamado. 
Tal religião, descripta no Evangelho, vem até nós, 
tal qual foi composta, pois temos por garantia, os 
proprios christãcs, os inimigos dos christãos, e 
a conformidade dos numerosos manuscriptos.

Ora, os christãos sempre!conservaram e ve
neraram o Evangelho, como um livro divino, que 
liam e meditavam com amor. A própria Egreja 
e os Concilios o ccllocavam num throno de honra 
e o consultavam em todos os seus ensinamentos.

Um tal livro não se falsifica, nem póde ser 
falsificado, sem que seja do conhecimento publico.

Temos como garantia da integridade da re
ligião christã, os proprios e numerosos inimigos, 
qiie teriam logo accusado de impostura a míni
ma modificação num livro que serve de funda
mento á religião inteira.

Além disso, temos outra prova irrefutável ria 
concordância substancial, perfeita, dos numerosos 
Tn«nuscriptos espalhados, desde os primeiros sé
culos.

Desde os iempos dos Apostolos, ss diversas 
egrejas queriam possuir uma copia authentica 
dos Evangelhos, e taes copias foram-se multipli
cando por milhares e milhares, além. das nume
rosas traducções em línguas extranhas.

Como falsificar taes copias e taes traducções
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sem que bouvesse mais tarde discrepância de 
doutrina? E' impossível.

Ora, juntando mais tarde quantidade de taes 
copias e varias traducções, a Egreja encontrou 
em todas a mais substancial conformidade, sem 
nenhuma discrepância essencial.

E’ uma prova certa de que a religião christã 
não mudou atravez dos séculos, mas conservou 
sempre a sua integridade perfeita.

III. Conclusão
. ?

Devemos pois concluir que Jesus Christo é 
verdadeiramente o fundador da religião christã. 
Ora, J. Christo é Deus : tal religião é pois divina.

Esta religião consignada nos Evangelhos, con
servou-se atravez dos séculos, porque era impos
sível alterai-a, falsifical-a, sem que o mundo pro
testasse e demonstrasse os erros intercalados.

Tal falsificação foi impossível nos séculos 
passados, como é impossível em nossa epoca.

Póde-se falsificar um livro desconhecido; não 
se falsifica um livro que está nas mãos de todos, 
que interessa a todos e que contradiz a todas as 
inclinações humanas.

A religião christã é pois a unica religião di
vina.
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EXEMPLOS

1. Os dois testamentos
O catecismo enuméra aquelles que estão fo

ra da Egreja, e nomeia em h  logar, os infiéis.
Entre estes é preciso classificar os judeus, 

que acceitam o Antigo Testamento e rejeitam o 
novo.



Durante a guerra de 1870, Dom Guibert era 
Arcebispo de Tours. 0 Prelado graciosamente 
poz o seu palacio a serviço dos membros do go
verno.

Entre elles havia o advogado Crémieux, que 
era israelita. Um dia, este disse, sorrindo, ao Ar
cebispo.

— Monsenhor, vós representaes aqui o Novo 
Testamento, e eu o Antigo; resta saber qual dos 
dois é o melhor.

— Mas, Dr. Crémieux, respondeu sorrindo o 
Prelado, o senhor que é advogado, sabe que, ha
vendo vários testamentos, o unico bom é o ultimo.

Eis porque a única religião boa é a religião 
christã.

2. Reformada

Durante a guerra de 1914, um pastor protes
tante distribuiu aos soldados, vários opuseulos 
em favor da sua seita

— Que ha de novo nestes seus livros ? per
guntou-lhe um soldado.

—Ensina se a religião... a nossa, a verdadeira I
—E qual é a sua religião ?
—A religião reformada.
—Neste caso, não serve.
—E porque ?
—Porque quando um militar é reformadoT 

isto quer dizer que não serve mais para o ser- 
viço.
3. Os ratos e o Monte Branco

Um dia, o P. Combalot prégava em Lyão.
Depois de ter açoitado com o seu verbo vi

goroso, os inimigos da religião, o orador desceu
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i*do púlpito, com passos lentos, e parando de re
pente, exclamou:

— Meus irmãos, estaes vendo ali atravez das 
janellas o Monte Branco ? Pois bem, asseguro-vos 
que os ratos não hão de devorai-o.

Um sorriso esboçou-se na multidão que com- 
prehendeu. O Monte Branco não receia as mor
deduras dos ratos. Assim a religião não receia a 
perseguição dos viciados e dos libertinos.
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DOMINGO DE RAMOS
EVANGELHO (Matil. XXI. 1-9)

1. Naquelle tempo, approximando se de Je
rusalém e chegando a Bethphagê ao monte das 
Oliveiras, então enviou Jesus dois de seus di
scípulos, dizendo-lhes:

2. Ide á aldeia que está defronte de vós, e 
logo encontrareis presa uma jumenta e um ju- 
mentinho com ella: desprendei-a e trazei-m’a:

3. E si alguém vos disser alguma cousa, di
zei que o Senhor precisa delles: e logo os dei
xará trazer.

4. Ura, tudo isto aconteceu, para que se 
cumprisse o que tinha sido annunciado pelo 
propheta que disse:

5. Dizei á filha de Sião: Eis que teu rei vem 
a ti, manso, montado sobre uma jumenta, e sobre 
um jumentinho, filho da que levava o jugo.

6. E indo os discípulos, fizeram como Jesus 
lhes ordenára.

7. E trouxeram a jumenta e o jumentinho: e 
puzeram sobre elles os seus vestidos, e fizeram- 
no montar em cima do jumentinho.

8. E o povo em grande numero extendia no 
caminho os seus vestidos: e outros cortavam ra
mos de arvores e juncavam com elles a estrada :

9. E as multidões que o precediam, e as que 
iam atraz, gritavam dizendo: Hosanna ao Filho 
de David: bemdito o que vem em nome do Se
nhor: Hosanna no mais alto dos céus.
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COMMENTARIO APOLOGETICO

Jesus Christo é Deus
Que pagina admiravel o Evangelho nos apre

senta hoje, no dia dos Ramos.
Ha nesta scena tanta grandeza e tanta sim

plicidade unidas, que involuntariamente levanta
mos os olhos para o céu e exclamamos: — Este 
Jèsus é verdadeiramente Deus.

Jesus, montado numa jumenta, íazendo a sua 
entrada solemne em Jerusalém no meio das accla- 
mações de um povo enthusiasta.

Os caminhos são alcatifados com ramos, flo
res das arvores e os mantos dos homens, em- 
quanto longas filas de homens, de mulheres e  
de crianças cantam : Bemdito o que vem em no
me do Senhor! Hasanna ao Filho de David!

E Jesus, calmo, bondoso, mas majestoso, de- 
olhos baixos, percorre as ruas da cidade, mos
trando pela sua majestade, que é Deus, e pela 
sua humildade que é homem também.

Lancemos hoje um olhar attento sobre esta 
bella e doce physionomia de Jesus, contemplando:,

1* A elevação de seu e s p ir i to .
2* A fecundidade das suas palavras.

São apenas dois aspectos, ou duas bellezas; 
da doce physionomia de Jesus, mas que consti-  ̂
tuem já dois traços característicos do Deus*Ho
mem.

I. A elevação de seu espirito

A physionomia de Jesus é a transpiração da. 
alma atravez da poeira do corpo. E’ a alma sa- 
hindo de seu esconderijo, illuminaDdo o semblan-



te com una especie de irradiação espiritual, que 
não é deste m undo.

O gênio, a virtude, o amor, accendem raios 
no olhar, no sorriso, e parecem illuminar a fron
te de quem os possue.

Ora. o espirito estava em Jesus em sua mais 
alta expressão. Nelle tudo é luminoso... elle se. 
extende livremente em elevação, em profundeza, 
em fecundidace, em todas as direcções.

A sua conversação, ao mesmo tempo suave 
e penetrante, contém relâmpagos e raios.

* Elle sobe, de repente, aos mais sublimes cu
mes da grandeza e eleva os que o escutam, sem 
esforço e sem fadiga.

E como o seu olhar é divinamente penetrante! 
Numa intuição incomparável elle penetra nos co
rações e recolhe o pensamento mais secreto.

Com quanta segurança elle lança no fundo 
da alma, uma palavra incomprebendida no .mo
mento, mas que desabrochará depois em luz e 
em generosidade

Vê-se que Elle coD hece os destinos dos po
vos, como conhece os se g red o s  dos corações.

O porvir de Jerusalém está tão claro deante 
de seus olhos, como o porvir de Pedro e de Judas. ^

Esta grande revolução que vae operar a 
sua doutrina... este mundó novo que deve nascer 
ao pé da sua Cruz... esta Cruz que attrahirá tu- 
do a si... estes liumildes Apostolos, que ensina-’ 
rão todas es nações... os povos que se converte
rão... este unico rebanho sob a guarda do único 
Pastor. Elle vê tudo isso com uma certeza imme- 
diata, absoluta.

O espirito imraenso de Jesus não é limitado, 
nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ascienciado 
futuro nada contém que o impressione, perturbe,
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ou surprehenda, porquo este espirito luminoso 
encerra todos os tempos.

II. A fecvmdidade das suas palavras

Á esta elevação do espirito, devemos juntar 
a fecundidade das suas palavras. E’ um segundo 
traço da sua admiravel physionomia.

Cada palavra é um raio e uma semente.
. EJle abre sementeiras no porvir, como elle 

semeia no presente.
Bemaventurados os pobres de espirito!
Bemaventurados os que choram!
Bemaventurados os puros!
Bemaventurados os quesoffrem perseguições.
Eis sementes maravilhosas!... Quem dirá as 

colheitas que saturam dellas ! ?
Todos'os Apostolos ali estão! todas as vir

gens! todos os martyres! todos os bemíeitores 
da humanidade!

EUe diz: Dae a Cesar o que é de Cesar! E 
lá está a base da distincção dos dois poderes: o 
religioso e o. -civil.

Elle diz: Pae nosso, que eslaesno céu! E eis 
a base da fraternidadade universal.

Cada palavra é um germep de vida, de pro
gresso, de civilização, de felicidade, de santidade!

E notem a linguagem de Jesus: Nunca pen
samentos mais sublimes foram expressos em pa
lavras tão curtas. As próprias palavras parecem 
idealizadas e transfiguradas pela ideia. Taes pa
lavras são verdadeiramente espirito e vida.

0 menos de matéria possivel... palavras cur
tas... transparentes, deixando ver o espirito que 
as anima.

A sciencia achou* o meio de concentrar no 
menor volume, as mais altas energias medicinaes.



.Assim fez Jesus Christo. Em três palavras dis- 
íiQCtas, claras, luminosas, elle encerra as leis 
eternas das cousas, os princípios fundamentaes 

/da família e da sociedade, as causas e os reme- 
dios da decadência dos povos, sobretudo as leis 

-diviDas das almas.
E tudo isso sob uma fórma tão simples, que 

é ao mesmo tempo, leite para as crianças e vi
nho para a velhice.

III» Conclusão

Em Jesus Christo, a divindade transparece 
em cada um de seus gestos, em cada palavra, 
em cada olhar, em cada irradiação de seu espirito.

Elle é homem perfeito... Elle é também Deus 
perfeito. Como conclusão reproduzamos uma cur- 

~ta pagina do grande Làcordaire, a aguia dos pen
samentos e da expressão sublimes.

«Ha um homem, exclamou elle um dia do 
alto do púlpito de Notre Dame de Paris, ha um 
homem de quem o amor guarda o tumulo; ha um 
"homem, cujo sepulcro não é sómente glorioso, 
como o disse um Propheta, mas que é amado.

Ha um homem cuja cinza depois de 18 sé
culos não se resfriou.

Ha um homem cujo pensamento renasce no 
espirito de uma multidão incalculável de homens, 
•que é visitado em seu.berço pelos pastores e pe
los reis, levando-lhe á poríia, o ouro, o incenso 
e  a myrrha!...

Ha um homem do qual parte considerável da 
humanidade segue as pisadas, sem jamais cançar, 
e  que apenas desapparecido, se vê seguido em 
todos os logares da sua antiga peregrinação, so- 

Jhre os joelhos da sua Mãe, á beira dos lagos, no
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alto dos montes, nos atalhos dos valles, na som
bra das oliveiras, no segredo dos desertos!

Ha um homem morto e sepultado, de quem 
se espreita o somno e o despertar, de quem cada 
palavra que pronunciou vibra ainda e produz 
mais do que o amor, pois produz virtudes pro- 
ductivas no amor!

Ha um homem pregado ha séculos a um pá- 
tibulo, e a este homem, milhões de adoradores 
descem-no cada dia do thronò de seu supplicio, 
prostram-se de joelhos, o mais baixo possível, 
sem respeito humano, e áji, por terra, beijam-lhe 
os pés sangrentos com indizivel ardor.

Ha um homem açoitado, assassinado, cruci
ficado, que uma paixão inenarrável resuscita da 
morte e do desprezo, para collocal-o na gloria de 
um amor que não desfallece, e nelle encontra a 
paz, a honra, a alegria até ao extase.

Ha um homem perseguido em seu supplicio 
e em,seu tumulo por um odio inextinguivei, e que, 
pedindo apostolos e martyres a cada posteridade 
que se levanta, encontra apostolos e martyres 
no seio de todas as gerações.

, Ha um homem emfim, e o unico, que fundou 
■o sfeü amor sobre a terra, e este homem sois 
vós, ó Jesus! Vós, que quizestes cingir-me, sa
grar-me pelo vosso amor, é cujo nome neste 
momento abre as minhas entranhas, é dellas ar
ranca este accento que me perturba a mim mes
mo e que não conhecia». (Lacordaire)

Eis Jesus Christo, verdadeiro Deus, vna su
blimidade de seu espirito e na fecundidade da 
sua palavra.

Parece-me impossível dizer mais e dizer me
lhor. 11
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EXEMPLOS

1. Eloquentes sem língua
Nas perseguições de Hunerico, rei dos Vân

dalos, 300 catholicos confessaram a divindade de- 
Jesus Christo, e tiveram como castigo, de terem 
a sua lingua cortada até a raiz.

Depois do supplicio todos continuaram a fa
lar com uma facilidade maravilhosa e a confes
sar à divindade de Christo em alta e forte voz.

Este milagre teve muitos testimunhos, entre 
os quaes o Imperador Justiniano, que viu e ou
viu em Constantinopla diversos destes generosos- 
confessores.

E’ mais uma prova da divindade de J. Christo.

2. Argumenta de Alamundaro

Os herejes Eutychianos pretendiam que em 
Jesus Christo havia apenas a natureza divina, 
sob as apparenciasü de um corpo humano, donde 
concluiram que a natureza divina havia soffrido 
e morrido sobre a cruz.

O rei dos Sarracenos, Alamundaro, teudo-se 
convertido á religião catholica, respondeu de um 
modo ingenioso aos Eutychianos que procuravam 
ganhal-o para a sua heresia.

Fingiu um dia, ter recebido uma carta aanun- 
ciando a morte do Archanjo, S. Miguel, e pergun- 
tou-lhes o que pensavam de tal noticia.

Responderam lhe que era impossivel e absur
da tal noticia, pois os aDjos eram immortaes

— Mas então, retorquiu o rei, si um anjo não 
■póde, nem soffrer, nem morrer, comò é que Je
sus Christo pó de ter morrido na cruz, si possué
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apenas a’natureza divina, que é necessariamente 
Impassivel e immortal. Jesus Christo é pois, ao 
mesmo tempo, Deus e homem.

-3. O^geueral de Vonges

O general de Vouges, um dos heroes de Reis- 
hoffen, disse aos governantes que queriam re- 

. organizar o exercito: — Não chegarão ao termo 
■desta reorganização si não collocarem J. Chíi- 
sto no coração de cada soldado!

Tudo na humanidade se estreita, se resvala 
e se degrada, quando ella se afasta de J, Chri- 
sto, que faz toda a sua grandeza.’’
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DOMINGO DA PASCHOA
EVANGELHO (Marcos XVI, 1-7)

1. Naquelle tempo, Maria Magdalena e 
Maria, mãe de Thiago, e Maria Salomé, com
praram. aromas para embalsamarem o corpo 
de Jesus.

2. E no primeiro dia da~ semana, partindo 
muito cedo, chegaram ao sepulcro ao nascer 
do sol.

3. E diziam entre si: Quem nos tirará a 
pedra da bocca do sepulcro ?

4. Mas, quando olharam, acharam revolvi
da a pedra, que era muito grande.

5. E, entrando no sepulcro, viram um jo - 
ven sentado ao lodo direito, vestido de uma 
túnica branca; e tiveram medo.

6. Este, porém, lhes disse: Não temaes;pro- 
curaes a Jesus de Nazareth, que foi crucificado ; 
resuscitou; não está aqui, eis o logar onde o 
haviam posto.

7. Mas ide, annunciae aos seus discípulos 
e a Pedro, que elle irá adeante de vós para a 
Galilêa; lá o vereis, assim como elle mesmo 
vos disse.

COMMENTARIO APOLOGETICO

Physionomia de Jesus Christo
E’ a resurreição de Jesus Christo a gran

d e  Trova da sua divindade.



Jesus predisse que seria entregue a seus ini
migos, açoitado, condemnado á morte, mas que 
resuscitaria no 3o. dia.

Assim aconteceu.
Ora, só Deus póde prever e indicar o futuro.
File é, pois, verdadeiramente Deus.
Continuemos a estudar a physionomia res

plandecente de Jesus Christo.
Já vimos, a ultima vez: a elevação de seu 

espirito e a fecundidade de suas palavras. E’ um 
reflexo luminoso da sua divindade, porém ha ou
tros reflexos não menos luminosos que devemos 
conhecer, e entre elles os que vamos meditar 
hoje, a saber:

1. 0 amor de seu Coração
2, A força da sua vontade
0 homem, de facto, é uma intelligencia, um 

coração e uma vontade; são as três faculdades 
da nossa alma; e são as três faculdades que nos 
manifestam claramente a alma de Jesus.

I. O amor de seu Coração

0 homem ama, porém, ama pouco, e ama a  
poucos.

Todos os homens sentem esta triste chága 
no coração, de não poderem spffrer muito tem
po para aquelles que amam.

Ha apenas uma excepção:é o coração dé 
Jesus Christo.

Èlle ama e elle dá tudo.
E, como não ha maior prova de amor do que 

dar a própria vida para os que se amam, desde o 
primeiro até ao ultimo instante da sua vida, Je
sus Christo aspira ao sacrifício.

■ A sua hora, como elle diz, a que espera com 
impaciência,., é a hora em que po.derá.,emfiiUj n©
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Oalvario, elevar as suas deres até á altura de seu 
amor.

E não sómente os homens amam pouco, mas 
amam poucas pessoas.

O homem sente que o seu amor é pequeno, e 
tem receio de derramal-o sobre os outros. Elle 
elege um pequeno numero de escolhidos, faz- 
se um ninho onde colloca as pessoas que lhe 
são mais queridas: um pae, uma mãe, a esposa, 
os filhos, e uns raros amigos.

O homem sente que tem apenas umas gottas 
de amor... e que espargindo-as não lhe sobrará 
foastante para os que mais estima. - *

Como o coração de Jesus é difíerente do nos
so! Elle ama todos os homens... e os ama com 
o mesmo ardor.

Os pequenos, os grandes, os pobres, os ricos, 
os justos, os peceadores, os banidos da socieda
de, Elle não exclue ninguém.

Percorramos o Evangelho e procuremos a 
quem Elle excluiu de seu amor.

Qual foi o ser bastante manchado para este 
coração tão puro.. . ou bastante vulgar para es
te  coração tão nobre... ou demais grande para 
este coração humilde... ou demais pequenino pa
ra  este coração sublime ? ...

E notemos que este coração tão terno e tão 
immenso é de uma pureza, que não podemos cha
mar angelical; é pouco demais, pois é divino.

Elle vive no meio do mundo... senta-se á me
sa dos peceadores... vê a seus pés todas as fra
quezas. .. e nunca, nem siquer a sombra de uma 
duvida que surge numa consciência honesta, nem 
a  sombra de um ultrage toca os seus labioSi

Os impios atacaram tudo na vida de Jesus 
<%isto, excepto a pureza deste ser celestial.

E este coração tão divinamente puro pqssue
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uma auréola unica neste mundo, a de ter formado 
pelo seu contacto e o seu exemplo uma legião de 
corações virginaes, amantes e puros como Elle.

Oh ! só Deus póde realizar taes phenomenos.. 
Jesus Christo é pois Deus.

II A força da sua vontade

A vontade é a terceira irradiação da nossa, 
alma; vontade que se concentra na força.

Esta força é incomparável em Jesus Christo, 
e nelle reveste todas as modalidades da vida.

E’ a força modesta no triumpho, no meio do 
enthusiasmo das multidões.

E’ a força paciente deante da ignorância e 
teimosia dos seus discípulos.

E’ a força misericordiosa deante da hypo- 
crisia e dà perversidade dos phariseus.

E' u força serena e radiante em face das in
jurias, das bofetadas, dos escarros, dos açoites.

E’ a força resignada na agonia, no meio dos 
mais 'atrozes desfallecimentos da natureza hu
mana.

• Eis já o que é divinamente grande, e o que 
ha de mais bello na ordem da força; entretanto 
não é tudo.

A ultima palavra da força de Jesus Christo 
é o modo cora que levantou o mundo conforme 
a sua expressão: Omnia traham ad meipsum. Ar- 
chimedes dizia: dae-me um ponto de apoio e eu 
levantarei o mundo. Jesus Christo levantou o mun
do, sem ponto de apoio. Tomou doze operários, 
pobres, grosseiros, sem genio; e fez o que é mais 
difficil que levantar o mundo: mudou-os, transfor
mou-os.

E para que o .facto fôsse mais incontestável
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não o fez quando vivo, mas depois que se deixou 
pregar e morrer num patíbulo...

Morreu abandonado numa cruz, e na hora em 
,que a sua obra parecia anniquilada com Elle, Elle 
prova a sua força divina com maravilhas de além- 
íumulo.

A impiedade julgou-o sepultado para sempre 
sob a pedra e sob o esquecimento, e eis que de 
repente reapparece a sua obra, repleta de vida 
infinita e de eterna íecundidade.

Tudo isso é mais do que humano, é divino... 
e deve-se concluir que aquelle que perpetra 
taes obras, é verdadeiramente Deus.

I I I . Conclusão

Como conclusão e para completar a bella e 
suave physionomia de Jesus, digamos que esta 
belleza da iotelligencia, esta bondade do coração 
e esta força da vontade, encontram-se nelle numa 
harmoQia, num equilíbrio perfeitos.

Não se encontra nenhuma lacuna, nenhum 
desfallecimento, nenhuma mancha, nem tão pouco 
se encontra nelle qualquer excesso ou qualquer 
esforço.

Cada faculdade attinge o grau máximo da sua 
intensidade; porém nenhuma eclipsa ou diminue 
as outras. São harmoniosamente unidas, ao ponto 
de constituir o que é o traço divinamente bello 
da vida de Jesus : grandeza íranquilla, doce sim
plicidade, paz sublime.

Jesus Christo é o homem-ideal em sua natu
reza humana: Elle é o Deus sublime em sua na
tureza divina.

E estas duas naturezas : a divina e a huma
na estão reunidas numa harmonia perfeita, nu
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ma única pessoa: a pessôa divina do Verbo Eterno 
Filho de Deus e Filbo do homem.

Todos nós somos um, filho de um homem; 
Jesus Christo é o filho do homem, no sentido 
absoluto. O Filho de Deus feito homem no seio 
da Virgem Immaculada.

EXEMPLO
A physionomia de Jesus Christo

O Cavalheiro de Beauterno, reproduzindo os 
sentimentos de Napoleão,'nos deixou esta pagina 
de uma fé admiravel e de uma expressão tão ve- 
hemente que se sente nella a pata do leão de 
Sant’ Helena: o grande Napoleão :

«Não havería Deus no eéu si um homem fôsse 
eapaz de conceber e de executar, com pleno êxi
to, o plano gigantesco de fazer-se adorar pelo 
mundo inteiro, usurpando o nome de Deus!

Jesus é o unico que tem tido tal ousadia! 
Elle é o unico que disse claramente: Eu sou Deus!

A historia não mencioüa nenhum outro que 
se tenha intitulado Deus, no sentido absoluto des
ta palavra.

As fabulas nunca contaram que Júpiter ou 
outros deuses do Olympo se tenham denomina
do a si proprios, o que aliás teria sido da parte 
delles, um cumulo de orgulho, uma monstruosi
dade e uma extravagancia absurda.

São os homens que- os deificaram.
Alexandre poude chamar-se: filho de Júpi

ter, porém, a Grécia inteira zombava delle por 
tal embuste. Nem siquer a apotheose dos impera
dores romanos, foi tomada a serio pelos romanos.

Mahomet e Confucio deram-se simplesmente 
■como agentes da. divindade; a deusa Egeria de
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Numa Pompilio nunca passou de uma inspiração 
haurida na solidão da floresta; os deuses de 
Brahma, da índia são uma simples invenção psy- 
chologica.

Como é pois possível que um judeu, cuja 
existência histórica está mais averiguada do que 
todas aquellas de seu tempo, elle só, filho de um 
carpinteiro, se tenha apresentado como Deus, co
mo o Sêr por excellencia e o Creador do mundo?

Elle pede a adoração das creaturas; e por 
um prodígio que ultrapassa todos os prodígios, 
Jesus exige o amor dos homens, isto é : aquillo 
que ha de mais difficil de obter, o que um sabio 
pede em vão a seus amigos... um pae a seus fi
lhos... uma esposa a seu marido... um irmão a 
seus irmãos... numa palavra: o coração. Elle exi
ge absolutamente este coração, e o obtém imme- 
diatamente.

Concluo que elle é Deus !
Alexandre, César, Aunibal, Luiz XIV, com 

todo o seu genio mallograram-se nesta empresa; 
conquistaram o mundo, mas não alcançaram ne
nhum amigo siquer!

Talvez seja eu hoje o unico a amar a César, 
Annibal, Alexandre.

O grande Luiz XIV, que tanto esplendor es
pargiu sobre a França e sobre o mundo, não ti
nha nem um amigo ém seu reino inteiro, nem 
siquer em sua. família.

Apenas havia exhalado o ultimo suspiro, e 
foi deixado no isolamento de seu quarto de Ver- 
sailles, abandonado pelos seus cortezões, e talvez 
até sendo escarnecido. Não era mais o seu mes
tre... era um cadaver, um esquife, um tumulo, e 
o horror de uma imminente decomposição.

Eu mesmo tenho apaixonado as multidões, 
que se deixavam massacrar para mim... A minha
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presença, a electricidade de meu olhar, de meu 
accento, minha palavra accendia nelles o foge 
do enthusiasmo, e agora qúe estou aqui, só, des
terrado sobre este rochedo, quem luta e quem 
conquista impérios para mim?

Onde estão os cortezões de meu infortúnio?
Quem pensa em mim ? Quem se agita por 

mim, na Europa? Quem me ficou amigo fiel?
Onde estão os meus amigos ?
Sim, dois ou três, que a vossa fidelidade im- 

mortaliza, vos partilhaes e consolaes o meu exilio.
Assassinado pelo revez das armas, morro 

aqui, antes do tempo, e o meu cadaver será res- 
tituido á terra para ser o pasto dos vermes!...
• Eis o proximo destino do grande Napoleão! Que 

abysmo profundo sobre a minha miséria, o meu 
ábaDdono.e o reino eterno de Jesus Christo, pré- 
gado ha já, 18 séculos, amado, adorado, invoca
do, e cada dia vivo sobre os altares e em todas 
as partes do mundo... Será isso morrer? Não é 
antes viver ? Eis a morte de Christo, eis a vida 
■de um Deus... Concluo que Jesus Christo não é 
simplesmente homem, elle é Deus verdadeiro!»
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1o DOM. DEPOIS da PASCHOA
EVANGELHO (Jo. XX 19-31)

19. Naquelle tempo, pela tarde do primeiro 
dia da semana, estando fechadas as portas dó 
logar onde os discípulos se achavam reunidos 
por medo dos judeus, veio Jesus, appareceu no 
meio delles, e lhes disse: A paz seja comvosco!

20. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, 
E os discípulos tiveram grande alegria ao ver 
o Senhor.

21. E disse-lhes pela segunda vez: A paz 
seja comvosco ! assim como meu Pae me enviou, 
assim eu vos envio.

22. A estas palavras, soprou sobre elles, di
zendo : Recebei o Espirito Santo:

23. A quem vós perdoardes os peccados, ser- 
Ihes-ão perdoados; e a quem vós os retiverdes, 
ser-lhes-ão retidos.

24. Ora, Thomé, um dos doze, chamado 
Dydimo, não estava com elles quando veio Jesus.

25. Disseram-lhe pois os outros discípulos: 
Nós vimos o Senhor. Elle, porém, respondeu: 
Si eu não vir o signal dos cravos, e não metter 
o dedo no logar dos cravos, e não lhe introdu
zir a mão no lado não acreditarei.

26. Oito dias depois achavam-se os discípu
los outra vez dentro, e Thomé com elles. E en
trou Jesus, estando fechadas as portas, e collo-



cando-se no meio delles disse: A paz seja com
vosco !

27. Depois disse a Thomé: Introduze teu dedo 
aqui, e vê as minhas mãos; vem com tua mãor 
e mette a no meu lado; e não sejas descrente» 
mas crente.

28. Exclamou Thomé: Meu Senhor e meu 
Deus!

29. Disse-lhe Jesus: Tu creste, Thomé, por
que viste; bemaventurados os que não viram e 
creram.

30. Muitos outros milagres ainda fez Jesus 
em presença dos seus, discípulos, que não estão 
escriptos neste livro.

31. Estes,. porém, foram, escriptos, afim de 
que vós creiaes que Jesus Christo é o Filho de 
Deus e para que, crendo, ienhaes a vida eterna- 
em seu nome.
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A personalidade de Jesus Christo
O Evangelho tem descripções tão curtas quão 

suhlimes, para mostrar-nos a doce e insinuante 
physionomia do divino Mestre.

Na scena de hoje pòr exemplo, como tudo é 
suave e deixa entrever a personalidade unica de 
Jesus! A paz seja comvosco. E dito isto mos
trou- lhes as mãos e o lado ! . . .  E disse-lhes pe
la segunda vez : A paz seja comvosco. Assim co
mo meu Pae me enviou, assim eu vos envio!

Tal linguagem não é de um simples homem ~ 
sente-se em cada palavra a inspiração divina.... 
mais do que isso: a personalidade divina.
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Ha "qualquer coisa de tão ideal nestas pala
vras, que nos sentimos como anniquillados dean- 
te  da sua soberana penetração.

Procuremos conhecer a íundo a grande e in
comparável personalidade de Jesus Christo/me
ditando :

!• A transíüsaidesie ia , e
2‘ k  is idepsaideiaela  desta personalidade.

São dois caracteres que vão mostrar-nos 
Jesus Christo na majestade da sua incomparável 
belleza de Deus-Iiomem.

Tiraíaseejaáeaeía «Ia ssxa perscm lidade

A^belleza moral de Jesus Christo é sem li
mites ~e sem termo de comparação. Esta belleza 
não é simplesmente um ideal, é uma* realidade.

De facto, neste mundo a imaginação do geni® 
procura idealizar a realidade. Mas, em Jesus 
Christo, a reaü-lade é tão sublime que domina 
o ideal. . . e o homem sente-se impotente 'em ima
ginar uma belleza mais ideal do que a realida
de que nelle admira.

A personalidade é outro traço da sua gran
deza. O que limita a personalidade, é o tempo, 
o  logar, a raça.

Por grande que seja um homem elle sáe das 
entranhas de um povo, e traz os característicos 
deste povo. E tanto maior é o genio que o dis
tingue, quanto mais profuDdamente encarna elle 
o ' genio da parte da humanidade de que é filho.

O grande Hehreu é Isaias!
O grande Arabe é Jo b !
0'|grande Ho mano é Tácito!
O grande Italiano é Dante:
O grande Iaglez é Shakespeare;



0 grande Fraucez é Bossuet.
0 grande Brasileiro é Ruy Barbosa.
E Jesns Cbristo, que é Elle? nemfHebreu,. 

nem Romano, nem Italiano, neta Francez, nem 
Inglez nem Brasileiro ; nem antieo, nem moder
no. .. Elle é de todos os tempos, de todos os sé
culos, de todas as nações, sem ter a personali
dade de uma nação, de um paiz ou de um sé
culo. Elle não é um homem de tempos, elle ê  
O hom em  — Filius hominis, como elle mesma 
se. intitula : o Filho do homem em geral,-;mas de 
nenhum homem em particular.

Nos demais homens nunca se encontra a hu
manidade completa, perfeita : é uma humanidade 
idealizada, limitada. Écn Jesus ChristG é a huma
nidade perfeita, sem limites, sem localização de 
idéias nacionaes.

Elle é O homem acima de todos os homens;. 
Elle é o Christo, acima de todos os preconcei
tos e vacillações humanas.

E’ uma personalidade transcendental, univer
sal. E convém notar que tal universalidade não 
é em Jesus Christo uma impersonalidade.

Nunca personalidade foi tão accentuada e tãa 
distincta como a delle. E’ o que constitue seu 
segundo caracter: o da independencia.

II Independencia da sua personalidade

Os homens dependem sempre de seu tempo* 
do logar e da raça a que pertencem.

De quem depende Jesus Christo?
Nem da multidão que o acclama, nem de seus- 

discípulos, nem de seu século, Dem das opiniões 
e idéias que o cercam.

Ninguém póde ufanar-se de ter sido o seu 
mestre.
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A sua personalidade é de uma universalidade 
•original, tendo uma sublimidade pessoal, que é só 
delle... e a qual elle não recebeu de ninguém,

Moysés é Judeu, pelos seus seDtimentos e 
costumes ;

Sócrates nuuca ultrapassou o typo Grego;
Mahomet é o Arabe em toda parte;
Bossuet, LaFoutfliue, Lacordaire, são os .'re

presentantes da raça Franeeza, como Ruy Barbo
sa se conhece pela expansão do typo Brasileiro.

Em cada um destes grandes homens ha ca
racterísticos locaes, transitórios, que não com- 
prehendem os povos de outras nações, e que não 
■se pódem imitar em outros paizes uem em outros 
séculos.

São differeuças curiosas que nos mostram se- 
Tem estes gênios puros homens, só homens, em
bora os maiores dos homens.

Em Jesus Christo, nada disso existe: o tran
sitório e a dependencia faltam em sua persona
lidade,

Vemos nelle a humanidade: não se vê o que 
limita ou restringe esta humanidade. Elle é o 
modelo universal proposto á imitação universal.

Todas as classes copiam no: a creança, a 
mocidade, a mãe, o ancião; iodas as condições 
delle se approximam pava encontrar nelle conso
lação e força: o pobre como o rico, o prisioneiro 
como o Rei, todos olham para Elle ; e para todos 
Jesus Christo é © I t a i e m - D e a s .

O movimento dos séculos e da civilização 
traz novas physionomias ao palco do mundo. 
Jesus Christo ê o mesmo para todos: Elle não 
muda, emquanto tudo se altera em redor delle. 
Elle permanece a personallidade unica, universal, 
«ympathica e accessivel a todos, imitada por to
dos, e nunca igualada.
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A humanidade marcha, anda depressa.
Ella acclama em sua passagem, os gênios 

que se levantam para segurar-lhes o archote; po
rém, logo depois, ella os deixa atraz de s i : 

^Newton foi admiravel, mais passou:
Cuvier fez uma revolução na geologia: mas 

passou;
Copernico espargiu nova luz: mas passou,
Galileu e Lavoisier, passaram.
Montgolfier, Dumont foram ultrapassados pe

los seus successores.
Mas, quem já ultrapassou a Jesus Christo?
Ha 19 séculos que os homens se succedem, 

que a humanidade progride, mas ainda ninguém 
soube completamente comprehender, nem imitar 
a Jesus Christo.

Eile permanece para todos a realidade ideal 
inesxgotada e inesgotável.

III. Conclusão

Como conclusão citemos uma passagem de 
um inimigo encarniçado do Catholicismo, o triste 
ítenan, que procurou provar que Jesus Christo 
não passava de um simples homem, mas que, mau 
grado seu, foi obrigado a confessar a sua divin
dade :

«Descança em tua gloria, nobre iniciador — 
escreve Renan — a tua obra está terminada!

Mil vezes mais vivo, mil vezes mais amado, 
depois da tua morte, do que durante os dias da 
tua vida, tu serás a pedra angular da humani
dade, a tal ponto que, arrancar o teu nome deste 
mundo seria abalai-o até em seus alicerces f 
Entre Deus e ti, não ha mais distincção! Plena
mente vencedor da morte, toma possessão de teu
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reino, onde te seguirão pelo  caminho real que 
traçaste, séculos de adoradores,»

(Renan, vida de Jesus Cliristo. p. 426)
Sim, Jesus Ckristo, é Deus, Homem Deus, e 

tal se nos apparece em sua sublime pbysionomia. 
e em sua incomparável personalidade.

EXEMPLO

A Pessoa de «Jesus Christo

A proposito da pagina de Beauterno citada, 
acima, recolhamos um curto commentario sobre 
o mesmo assumpto, do eloquente P. Lacordaire-

Na 37a. Conferência, em Notre-Dame, o ini
mitável orador dizia, em sua linguagem tão se
rena quão suave e profunda:

«A nossa epoca começou com um homem que 
sobrepujou todos os seus contemporâneos, e que 
nós, vindos depois, não temos igualado.

Conquistador, legislador, fundador de império, 
eUe teve um nome e um pensamento que estão 
ainda na memória de todos.

Depois de ter feito a obra de Deus, sem nella. 
acreditar, elle desappareceu quando esta obra 
esteve terminada; elle deitou-se como um astro 
nas aguas profundas do Oceano Atlântico.

Ali, em cima do rochedo, elle gostava de 
repassar a sua própria vida, e remontando de st 
a outras vidas, ás quaes tinha o direito de com
parar-se, não ponde evitar de entrever, neste the- 
atro de que fazia parte, uma personalidade maior 
do que a sua.

Contemplou-a muitas vezes: a desgraça abre 
a alma para receber luzes que a prosperidade 
não sabe discernir.
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A tal personalidade voltava sempre, é cada' 
vez mais imponente: era necessário julgal-a um 
dia.

Uma tarde deste longo exilio que redimia as 
faltas do passado e illuminava a escada do por
vir, o conquistador decahido indagou de um dos 
seus companheiros de captividade si podia dizer- 
lhe o que era Jesus Christo.

O soldado desculpou-se; havia estado por 
demais absorvido em sua vida militar para occu- 
par-se deste assumpto.

‘ — Como? retorquiu dolorosamente o interlo
cutor, tu fôste baptizado na Egreia Çatholica, e 
tu não podes dizer-me, a mim, sobre este roche
do que .nos devora, o que era Jesus Cbristo ?

. Pois bem, sou eu que vou dizel-o.
Então; abrindo o Evangelho, não com a mão, 

mas com o coração que delle estava repleto, elle 
começou a comparar Jesus Christo comsigo mes
mo, e com todos , os grandes homens da historia; 
salientou as differenças características que col- 
Joeam Jesus Christo acima de todos os'homens, 
e depois de uma torrente de eíoquencia, que: 
não desdenharia nenhum doutor da Egreja, ter
minou com estas palavras:

Eu conheço os homens a fundo e digo que 
Jesus Christo não é um simples homem!

Estas palavras resumem tudo o que queria di
zer da vida intima de Jesus, e a impressão que 
cedo ou tarde, experimenta, aquelle qué lê o 
Evangelho com attenção e equidade.

Um dia, sobre o tumulo de seu grande Ca
pitão, a França gravará estas palavras, e ellas 
ali resplandecerão com uma intensidade mais irn- 
mortal do que as Pyrámides e Austerbitz.
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2o DOM. DEPOIS da PASCHOA
EVANGELHO (JoSo, X. 11-16)

11. Naquelle tempo, disse Jesus aos pha- 
riseus : Pu sou o bom pastor. O bom pastor dá 
a própria vida pelass suas ovelhas.

12. O mercenário, porém, e o que não é pas
tor e a quem não pertencem as ovelhas, vê che
gar o lobo e foge; e o lobo rouba e dispersa as 
ovelhas.

13. Ora, o mercenário foge, porque é mer
cenário e não lhe importam as ovelhas.

14. Mas eu sou o bom pastor; í]conheço as 
minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem.

15. Assim como meu Pae me conhece, e coma 
eu conheço a meu Pae; dou a vida pelas mi
nhas ovelhas.

16. Tenho ainda outras ovelhas que não são 
deste aprisco ; é necessário que as conduza tam
bém; e escutarão a minha voz, e haverá um"sô 
aprisco e um só pastor.

— — - p q  o  —
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O Pastor divino
U Evangelho de lioje nos apresenta uma das 

ir.ais suaves scenas da vida de Jesus Christo.



Elle é Pae... Elle é Rei... Elle é o Messias. ... 
o Salvador do mundo, mas.Elle é sobretudo o Pas
tor divino das almas, conhecendo as suas ove
lhas e sendo por ellas conhecido, como Elle co
nhece o seu Pae e é por Elle conhecido.

Que tocante approximação!
O proprio Jesus Christó nos assemelha a sir 

mesmo, e diz que, o que Elle é em relação a seu 
Pae, nós o somos relativamente a Elle!

Este traço illumina com uma belleza infinito, 
a doce pbysionomia de Jesus, deixando nos en
trever a santidade períeita e soberana da sua 
vida.

Meditemos este novo ponto de vista, conside
rando :

1. A sua santidade absoluta
2* A personificação de toda santidade..
Estas ' duas considerações vão dar-nos mais 

uma prova clara da divindade de Jesus Christo.

I. A sua santidade absoluta

Todos nós somos peccadores, filhos de uma, 
raça peccadora, afóra a Immaculada Mãe de Jesus. 
O peccado e a inclinação ao mal formam o tris
te ca-acteristico da humanidade.

Imaginemos um santo, até o maior dentre 
elles que diga: Eu sou um santo!... não ha ne
nhum peccado em mim! Immediatamente tal san
to cahiria de seu pedestal e a consciência huma
na indignada, assaltando-o, lhe arrancaria a sua- 
corôa.

Eis porque os maiores santos julgam-se os 
maiores peccadores. S. Paulo não hesitava em 
proclamar se o primeiro dos peccadores. Quorum, 
primus ego sum (1 Tim. I. 15).

Entretanto ha uma excepção !
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. Ha um homem que disse um dia : Eu sou 
santo! . . .  quem me arguirá de peccado ? ' *

Ha um homem, o mais humilde, o mais puro, 
que disse: sêde santos como eu sou santo, sem 
que tal affirmação extranha, vinte rezes repeti' 
da, tenha diminuído a auréola que cerca a sua 
fronte,

E não sómente não se póde descobrir em sua 
vida inteira um unico momento de hesitação na 
affirmação serena da sua santidade absoluta, mas 
elle nem siquer deixa perceber o menor pensa
mento de precisar de perdão.

Jesus Christo clama a todos : convertei-vos.. * 
fazei penitencia... más Elle nunca bate no pro- 
prio peito... nunca derrama uma lagrima de ar
rependimento. .. nem no Jardim das Oliveiras, nem 
no Calvario.. . nunca Elle se arrepende de qual
quer uma das suas acções, mas occupa-se ex
clusivamente da expiação dos peccados alheios, 
da salvação dos outros.

Sente-se neste homem uma consciência vir
gem, uma alma immaculada, uma serenidade di
vina, que parece murmurar em redor de si : 
Santo! Santo! Santo! innocente, separado dos 
peccadores!

Esta convicção que Jesus Christo tinha .da 
sua santidade absoluta, todos os seus contempo
râneos a tiveram também.

Seus apostolos, seus discípulos, seus amigos, 
todos se sentem tomados de veneração deante 
da pureza perfeita de seu Mestre.

Os seus proprios inimigos, os rancorosos pha- 
riseus, com o faro penetrante do odio, espiaram 
continuamente o Nazareno, e prepararam-lhe ci
ladas, em toda parte, sem nunca descobrir uma 
falta, nem siquer um passo errado nesta vida to
da divina.
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A todas as provocações Jesus responde com 
soberana dignidade : Quem de vós me arguirá 
de peccado ?

Jamais alguém antes delle lançou um tal de
safio. Jamais algüem o lançará depois.

Logo, Elle é o único neste mundo, perfeito e 
santo : Elle é Deus !

II. A personificação da santidade

E este desafio, não somente Jesus Christo o 
dirige a seus inimigos de Jerusalém; mas o re
pete para a humanidade de todas as nações e 
todos os séculos.

E’ sobre esta palavra que colloca a base da 
sua Egreja. Ahi está a sua base de graDito. Ella 
tem por p e d ra  a n g u la r  o diamante da p u re z a  e 
santidade de Jesus.

SupppDbamos que se descubra uma impostu
ra na vida de Jesus Christo, uma queda! que 
digo? uma destas manchas, como ha por milhares 
em nossa vida, e eis a Egreja em ruinas.

Deste majestoso edilicio, onde desabrocha
ram tantas e tamanhas virtudes, nada ficaria em 
pé, pois Jesus Christo seria talvez o mais per
feito dos homens, mas não passaria de homem, 
não seria mais Deus.

O que o eleva acima de todos os homens, 
de todos os santos, é o poder dizer: Quem de 
vós me arguirá de peccado?

Nunca um homem, nem o mais sublime dos 
santos, identificou a sua própria santidade, com 
a bellezá moral como Jesus Christo, ao ponto 
que afastar-se delle, é afastar-se do bem; e 
reproduzil-o é praticar todas as virtudes.

Sob este ponto de vista, Jesus Christo nunca 
teve,, nem poude ter igual, ou rival: Elle é nui-
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co, pelo único iacto da sua santidade; Elle nos 
■apparece, no meio dos demais homens, como nu- 
ma sublime solidão. Os outros são liomens: Elle 
é Homem-Deus, Elle é a personificação do bem, 
da virtude, da santidade.

III. Conclusão
Jesus póde intitular-se: o bom pastor. Elle 

é bom porque é Deus, como Elle mesmo disse: 
porque me chamas bom, só Deus é bom! Elle é 
nm pastor amorcso, vivendo nomeio dos homens, 
como homem, fóra do peccado. Elle vem expiar 
o peccado, mas não permitte que o peccado lhe 
toque, nem pela sua sombra; Elle é a santidade 
perfeita.

Podemos tudo resumir numa pagina lumino
sa de um genio, Napoleão.

«Dizem que o sublime é um traço da divin
dade. Que nome se póde dar áquelle que reune 
todos os traços do sublime ?

No Christo tudo me encanta: o seu espirito 
me ultrapassa, e a sua vontade me confunde. En
tre Elle e qualquer outro homem, não existe ter
mo de comparação. Elle é um ser á parte !

Mais me approximo, e mais examino de perto 
a sua vida, mais acho que tudo está acima de mim 
que tudo é grande, e de uma grandeza que me 
esmaga.»

Si a vida e a morte de Sócrates são de um 
sabio, disse o impio Rousseau, a vida e a mor
te de Jesus Christo são de um Deust»

Sim, Jesus Christo é Homem-Deus, pela sua 
santidade, como Elle o é pela sua natureza. Como 
homem, Elle é Pastor, como Deus, Elle éo Pastor 
divino das almas. Cabe pois a Elle instruir-nos, 
guiar-nos; cabe a nós prostrar-nos de joelhos, 
em adoração deante de Deus feito homem.
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EXEMPLO — Pensamentos de um tmpio

Beuve, o grande critico francez que fez pas
sar na joeira de seu juizo todas as persona
lidades de renome, pensava que não se podia co
nhecer plenamente um homem sem saber o que 
havia sido em relação com a religião.

Jesus Christo, no dizer dellè, era o metro 
moral e intellectual, com que media os homens.

Cousa admiravel e terrível! Este homem que 
terminou a sua carreira com uma impiedade es
candalosa, havia traçado pelo proprio punho, a 
sua sentença de condemnação, nas seguintes li
nhas :

«Quando se tem de falar de J. Christo, entra- 
se numa especie de restringimento voluntário.

Teme-se, desde que este nome não seja pro
nunciado de joelhos e na adoração, que seja pro
fanado, só pela repetição deste nome ineffavel, 
para o qual o mais profundo respeito póde pa
recer, sinão uma blasphemia, pelo menos uma 
falta de respeito devido.

Aquelles que negam Jesus Christo, soffrem 
as consequências desta negação.

Toma os maiores dos modernos anti- cbristãos, 
que desconheçam a Jesus Christo, examina*os de 
perto, e verás que qualquer cousa lhes falta no 
espirito ou no coração.

Si não houvesse prophecias para Jesus Chri
sto, nem milagres, ha qualquer cousa de tão di
vino, em sua doutrina e em sua vida, que é pre
ciso, pelo menos ficar encantado por ella. E co
mo não ha nem virtude verdadeira, nem rectidão 
de coração sem o amor a Jesus Christo, não ha 
tão pouco nem profundeza de intelligencia, nem 
delicadeza de sentimentos, sem. a admiração por 
J. Christo».
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3o DOM. DEPOIS da PASCHOA
EVANGELHO (Joio, XVI, 16-22]

16. Naquelle tempo disse Jesus aos seus dis
cípulos : Ainda um pouco de tempo, e não me 
vereis m ais; e mais urn pouco, e tornareis a ver
me ; porque eu volto para junto de meu Pae.

17. Disseram então alguns dos seus discípu
los uns para os outros: Que quer isso dizer : 
Ainda um pouco de tempo enão me vereis mais ; 
e mais um pouco, e tornareis a ver-me, porque 
eu volto para junto de meu Pae ?

18. Diziam pois : Que significam estas pa
lavras : Ainda um pouco de tempo ? Não sabe
mos o que elle quer dizer.

19. Ora, sabendo Jesus que o queriam in
terrogar, disse-lhes : Vós perguntaes uns aos ou
tros o que eu quiz dizer com estas palavras : 
Ainda um pouco de tempo, e não me vereis mais 
e mais um pouco, e tornareis a ver me.

20. Em verdade, em verdade vos digo que 
vós haveis de chorar e de gemer, e o mundo es
tará alegre ; haveis de estar tristes, mas a vossa 
tristeza se converterá em alegria.

21. Quando a mulher dá a luz, está em affli- 
cção, porque é chegada a sua hora ; mas, depois 
de haver dado á iuz um filho, já não se lembra 
das angustias, pela alegria que sente de ter nas
cido ao mundo um homem.



22. Assim também vós estaes tristes agora ; 
mas eu vos tornarei a vêr, e o vosso coração se 
ha de alegrar, e ninguém vos roubará a vossa 
alegria.
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Milagres de Jesus Christo
O Evangelho ‘d e ' hoje é uma prophecia do 

qüe deve acontecer com o Salvador.
Ainda um pouco de tempo e não me vereis 

mais.
E’ a sua morte e sepultura.
Mais um pouco de tempo e tornareis a ver-me:
E’ a sua resurreição gloriosa : o grande mi

lagre para provar a sua missão divina.
Durante a sua vida Jesus Christo operou nu

merosos milagres para provar que era verdadei- 
Tamente o Messias promettido, o Filho de Deus; 
o milagre de íacto é o sello divino: só Deus pô
de operar milagres, pois o milagre sendo uma 
derogação ás leis da natureza, só o Creador 
destas leis é que pó de derogar a sua execução " 
normal.

Ha um aspecto novo e interessante nos mi
lagres, de Nosso Senhor, que vamos meditar hoje, 
vendo:

1. O fa c to  destes milagres
2. O m o d o  de fazel-os.
Este aspecto dos numerosos milagres do Sal

vador constitue uma dupla prova da sua divin- 
dade/de uma lorça transcendental de primeiro 
valor.



S. O iacto destes milagres

Jesus Christo quer de seus filhos uma fé 
absoluta.

Ora, a fé absoluta requer provas proporcio
nadas á grandeza da adoração que exige.

Estas provas são os milagres certos, reful- 
gentes, contrários a todas as leis da natureza.

Deus nos outorgou dons immensos, porém Elle 
reservou para Si as leis da creação.

Pelo genio o homem chega ar atravessar as 
tempestades: mas não póde acalmal-as.

O homem póde curar um enfermo : é Inca
paz de resuscitar um morto.

Para mostrar a sua divindade, era, pois, pre
ciso que Jesus Christo mostrasse que é mais que 
um geuio, que é Deus, e que, como tal, as pró
prias leis da creação lhe estão sujeitas.

E' o que Elle fez.
Lembremo-nos da cura do‘cégo de nascença... 

da resurreição de Lazaro... da transfiguração no 
Thabor e da tempestade no lago.

Taes factos historicamente certos, são uma es- 
pecie de manifestação da divindade, pois são fac
tos superiores a todas as forças humanas, dero- 
gando todas as leis da creação.

Ora, taes milagres foram repetidos centenas 
e centenas de vezes ; feitos sob o sol de uma 
publicidade resplandecente... no meio das ruas, 
nas praças publicas, deante de amigos, em pre
sença de multidões immensas,* sob o olhar ran
coroso dos proprios inimigos.

Tão certos são estes factos que os proprios 
contemporâneos nunca delles duvidaram. São' 
factos tão milagrosos que não ha nenhum modo 
humano de explicai-os; nenhuma possibilidade
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physica, metaphysica ou scientifica, de contra* 
dizei-os.

Para fazerjtaes milagres 'era Jpreciso ser 
Deus... e para fazel-os, como Jesus Christo os 
fez, de modo tão sobrehumano, tenho quasi von
tade de dizer, que era preciso ser duas vezes- 
Deus, si isso fosse possível.

Donde veio ao Salvador a popularidade de 
que gosava ?

Não é puramente o dom de milagres que o* 
mostra superior á natureza,, pois o poder não 
attrae, espanta... como vemos no exemplo de 
S. Pedro, que pediu a Jesus de afastar-se delle* 
porque era peccador.

O segredo da sua popularidade está no uso 
discreto, prudente e amoroso deste poder, na 
reserva suave do poder de fazer milagres, que 
vamos meditar agora.

II. O modo de fazer milagres

Convém notar bem o modo por que Jesus fa
zia milagres.

Um principio preside a todos elles: não per
der, mas salvar: O Filho do homem não veio 
perder as almas mas salval-as, disse Elle (Luc. 
IX. 5 6 - Joan. XII. 47)

Elle perseverou com tanta firmeza nesta lioha 
de conducta, que pouco a pouco todos o compre- 
hendiam.

Todos sabiam que este rei, cujas pretenções 
reaes eram tão resplandecentes, tinha uma pa
ciência sem limites, supportava as criticas mais 
malignas sem se alterar.

Longe de considerai-o com temor e medo, 
o que teria im ped ido  ao s  a u d ito re s  de escutar 
com iD telligencia  os seus ensinamentos, o p o v o .
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'embora reconhecendo o seu poder extraordiná
rio, o tratava ás vezes com uma vivacidade in
tempestiva.

Por uma extranha consequência, o povo o 
accusava de ter ligação com o demonio, decla
rando-o deste modo capaz de fazer um mal sem 
limites, e apesar disso, o temia tão pouco que 
ó provocava sem cessar a usar contra elle deste 
poder.

Vemos„que os judeus julgavam Jesus Christo 
'desarmado, pela sua própria vontade. E’ com 
esta convicção q.ue tiveram a ousadia de atacar 
a 'vida daquelle de cujo poder milagroso não 
•duvidavam.

Viram-no ter fome, e acreditavam que tinha 
o poder de mudar em pão as pedras do caminho.

Viram suas pretenções á realezas despre
zadas, e acreditavam que era capaz num instante 
de apoderar-se de iodos os impérios do mundo.

Viram a sua vida em'perigo, viram-no expi
rar na mais cruel agonia, e estavam conven
cidos que não o querendo, nenhum perigo podia 
-attingil-o.

Testemunhos de seus soffrimentos, e persua
didos pelos milagres que haviam presenciado; 
•os espectadores sentiam-se commovidos.

Em seu espirito uniam-se a compaixão para 
a fraqueza e a admiração para com um poder 
sem limites, surgindo destes sentimentos a gra
tidão e a sympathia para o autor destes milagres.

III* Coasclusã©

Eis um duplo aspecto dos milagres de Jesus: 
o poder que revela a presença de Deus, a dis- 
*creção suave que mostra o coração de um Pae,
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•Jesus não se contentava em curar: Elle subia 
mais alto, ia até ás almas. Atravez dos corpos- 
enfermos, Jesus enxergava as almas doentes.

Deste modo os seus milagres não eram só
mente actos extraordinários, eram actos de re- 
dempção.

O Salvador das almas, o Redemptor appa- 
recia vivo e visivel atravez destes miligres.

Os milagres constituem em si uma prova da 
divindade de Jesus Christo; porém, o modo sua
ve, terno e paternal de operar estes milagres- 
para o bem das almas, eleva e transfigura os mes
mos milagres e faz delles úm argumento dupli
cado, de um valor transcendental ao alcance de 
todos.
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EXEMPLOS
1. Napoleão e Jesus Christo

Nas horas solitárias de seu desterro em Santa 
Helena, Napoleão sentia uma satisfação intima, 
em poder falar de Jesus Christo, e o fazia com 
um accento de fé e rasgos de genio, que exci
tam a admiração dos proprios theologos.

Escutemos mais este pequeno trecho das suas- 
apreciações e analogias religiosas:

«Eu desafio a qualquer um de citar me uma 
existência egual a esta de J. Christo, isenta da. 
menor alteração, pura de toda mancha, de toda 
vicissitude.

Desde o primeiro até ao ultimo dia da sua. 
vida, elle é o mesmo, sempre o mesmo, majes
toso e simples, infinitamente austero e infinita
mente suave.

Numa convivência, por assim dizer, publica,. 
Jesus nunca dá azo á menor critica.

A sua conducta tão prudente excita a adm i-



ração por esta mistura de força e de mansidão.
Seja que fale ou que age, Jesus é luminoso 

c como immutavel: é impassivel!
2. Otateanbrland

Em 1848 o canhão da guerra civil ribombava 
não longe da egreja de Santa Clotilde, em Paris, 
perto da casa onde estava agonizando Chateau- 
briand, o graode escríptor francez.

De repente um tumulto mais accentuadò, um 
-clamor mais selvagem cbegou aos ouvidos do 
illustre ancião.

Tomando então o seu crucifixo, elle fitou a 
imagem santa do Salvador com um olhar firme 
e suave, e disse:

— Só Jesus Christo póde salvar a sociedade 
moderna; eis o meu Deus, eis o meu Rei!

Foram as ultimas palavras de Chateaubriand.

<3. Hei da. t e r r a  e do mar

Uns eortezões bajuladores appelidaram a S. 
Canuto, rei da Inglaterra de rei da terra e do 
mar.

Um dia que o santo estava passeando na 
praia do mar, na hora d.o fluxo, em que as aguas 
vão subindo, sentou-se na praia e ordenou ás 
aguas que não chegassem até a sua pessôa.

Mas as aguas foram subindo e já encobriam- 
lhe os pés.

Os eortezões pediram que se afastasse, o que 
o rei íez, dizendo: «Estão vendo que não sou o 
rei da terra e do mar,» e mostrando-lhes o cru
cifixo, accrescentou: «Eis o seu Rei verdadeiro, 
■eis o meu Deus que governa a terra e os mares», 
c prostrando se, em presença da sua corte, ado- 
xou a imagem de Jesus crucificado.
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4o DOM; DEPOIS da PASCHOA
EVANGELHO (Jo. XVI. 5-14)

5. Naquelle tempo disse Jesus aos seus disci- 
pulos: Eu vou para Aquelle que me enviou, 
íienhum de vós me pergunta: Para onde vaes

6. É porque vos falei deste modo, a triste
za vos encheu o coração.

7. Comtudo, eu vos digo a verdade: ê con
veniente para vós que eu vá; porque, si não for, 
não virá a vós o Consolador ; mas si eu fôr, vol-o

. enviarei.
8. E quando elle vier, arguirá o mundo do 

peccado, da justiça e do juizo.
9. Do peccado, porque não creram em mim .
10. Da justiça, porque vou para junto de meu 

Pae, e já não me vereis.
11. Do juizo, porque o principe deste mundo 

já  está julgado.
12. Ainda tenho muitas cousas que dizer- 

vos: mas não o podeis supportar agora.
13. Quando, porém vier aquelle Espirito da 

verdade, ha de ensinar-vos toda a verdade ; por
que não falará de si mesmo, mas dirá tudo que 
tiver ouvido, e vos annunciará as cousas que 
hão de vir.

14. Elle me glorificará, porque tomará do
gue ê meu, e vol-o annunciará, 12*



COMMENTÁRIO APOLOGETICO

Jesus Christo no berço e no tumulo
A exportação que Jesus dirigiu á seus apo- 

stolos, para consolal-os, refere-se a vinda do Es
pirito Santo.

Eu vou para aquelle que me enviou, diz Je
sus, para dahi mandar-vos o consolador.

Estas poucas palavras resumem a vida do- 
Filho de Deus.

. Elle veiu a este mundo pelo presepio de Be
lém .. .  Elle sahirá deste mundo pela morte do 
Calvario. A vida e a morte são os dois termos 
gloriosos da vida de Jesus Christo.

Meditemos hoje estes dois termos, conside
rando, que:

lo. Elle nascem  como Deus
2°. Morrem como Deus.
As considerações anteriores mostraram a vi

da admiravel, divina do Salvador... .hoje vere
mos que não sómente Elle viveu como Deus, tnas 

,que nasceu e morreu como tal.
5. Nascem com o Dems

Jesus Christo nasceu como Deus, neste sen
tido, que o seu nascimento foi anni nciado qua
tro mil annos antes da sua realização.

Durante este longo espaço de séculos, o 
Christo viveu na memória dos homens. Foi pro- 
mettido, figurado, prophetizado, esperado, e quan
do appareceu, o mundo viu realizado em sua 
pessoa, tudo o que havia sido predito do Liber
tador e Salvador esperado.

Não sómente Jesus Christo se fez conhecer 
antes de existir, mas Elle se fez amar e adorar.
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Ora, qae um homem se faça adorar depois 
de ter vivido, seria um facto bem prodigioso; mas 
que Elle se faça adorar antes de nascer, seria 
o'cumulo do absurdo, ou então se riadivino.

E’ divino sim, e esta primeira prova é corro
borada por uma segunda, não menos prodigiosa.

Jesus Christo é o unico homem, que tenha 
mudado à correnteza do tempo, das idéias e das 
esperanças.

O mundo antigo esperava pela vinda de 
Deus... era uma expectiva universal.

Ora, basta percorrer a historia para ver que 
é a Jesus Christo que vem ligar-se esta longa 
corrente de prophecias das quaes cada annel 
prende-se ao precedente e sustenta o que segue.

A ruina da nacionalidade judaica coincidin
do com a vinda de Jesus Christo resolve a 
■questão por um facto sem replica.

Donde vem que, depois do nascimento de 
Jesus Christo, afóra um punhado de homens, a 
humanidade deixou de esperar o advento de Deus 
que antes tanto desejava?

Porque o oceano dos tempos, veiu Elle parar 
diante do presepio de Jesus Christo, para des
viar a sua corrente e cavar-se um outro leito?

O momento de seu nascimento marcou uma 
época nova para o genero humano inteiro e o 
seu berço foi o ponto de chegada do mundo an
tigo, e o ponto de partida para o mundo novo.

E' em cima do berço de Jesus Christo que o 
passado e o porvir da humanidade encontraram-, 
se e se abraçaram, que o povo judeu e a gen- 
tilidade se deram o abraço da paz.

Logo, Jesus Christo antes mesmo de nascer, 
vivia já na memória dos homens; e o seu nasci
mento é realmente o advento de Deus a este 
mundo.
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II. Morreu como Deus

J. Christo morreu pomo Deus, pois domou 
realmente a morte, que doma todas as creaturas-

Elle morreu porque devia por este meio, ex
piar os peccados dos homens, porém morreu por
que o quiz. Ninguém me tira a vida, disse Elle ;  
tenho o poder de dal-a e de retomai- a (Joan X. 18) 
quando o quero... como o quero.., para o tem
po que o quero: resuscitarei no terceiro dia~ 
(Math. XX. 19)

Em sua morte, nos excessos das dores que- 
a precederam, nas circumstancias que a acom
panharam, na resignação com que a acceitou, ná 
potência, na grandeza de alma, na força physica. 
e moral que Jesus mostrou, em tudo isso ha 
qualquer cousa tão sobrehumana, que um de 
J9eus inimigos disse: Si a morte de Sócrates é de 
um sabio, a morte de J. Christo é de um Deus.

Mas para coroar este conjuncto de maravilhas,. 
Jesus Christo quiz dar a grande, a sublime pro
va da sua divindade, resuscitando-se a si mesmo- 
dos mortos. Só Deus póde dar a vida. ..

Retomal-a depois de tel-a perdido pela mor
te ; é por assim dizer, uma obra mais divina 
ainda que dal-a, de modo que a resurreição é a. 
obra de Deus acima de todas as obras.

Ora, a resurreição de Jesus Christo, pelo seu 
proprio poder, é um facto absolutamente certo.

Tal resurreição foi predita varias vezes por 
Jesus Christo, e ’dada como prova da sua divin
dade (Math. XX. 18—Joan II. 19)

Tal predicção era conhecida pelos Apostolos- 
que a esperavam, ao ponto de desanimarem pe
la sua demora (Luc. XXL 21) e pelos Judeus,. 
que tudo punham em obra para impedil-a (Math- 
XX 27, 63)
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EUa é affirmada pelo Evangelho que a con
ta minuciosamente (Marc, XVI. 9)

Ella é provada pela incredulidade dos Apo
stolos durante os primeiros dias — pela convicção 
com que os apostolos a defenderam até ao preço 
da sua própria vida — pela impotência physica 
e moral èm que se encontravam os apostolos 
de se enganarem a este respeito — pela impos
sibilidade de retirarem o corpo de Jesus, seja 
durante o somno dos soldados, seja pela força, 
pela seducção ou pela astúcia.

Aliás, o facto da resurreição está ligado com 
uma serie de factos históricos incontestáveis e 
que nãoN teriam cabimento sem ella.

E’ incontestável, por exemplo; que os apo
stolos tenham pregado o Christianismo e que uma 
multidão de judeus e de gentios tenham abraça
do esta religião.

Ora, sem a resurreição de Jesus Christo, es
tes dois factos ficariam inexplicáveis.

Porque os apostolos teriam prégado a dou
trina de Christo morto, não podendo este nada 
mais fazer para elles?

Que vantagens podiam elles tirar de uma tal 
prégação ? Humanamente nenhuma,

Porque os Judeus e Gentios se teriam con
vertido ?

Humanamente não encontramos nenhuma ra
zão. Entretanto o homem precisa de um attracti- 
•vo para agir.

Admittindo a resurreição, admittindo que es
tá vivo, em consequência que é Deus, tudo se 
explica. Ê’ para Elle, vivo, amado, adorado, que 
se luta e que se morre... para Ellè, que promette 
recompensas infÍDitas, e cuja resurreição dá a 
segurança de recebel-as.
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198

IO . C onclu são

Jesus Christo mostra-se pois, Deus verda- 
dadeiro, não sómente durante a sua vida, mas 
3io seu berço e no seu tumulo.

Elle entra neste mundo humilde e escondi
do, porém, deante desta humildade de um esta- 
hulo e de um presepio, filie faz parar os tempos 
.antigos, e começar os tempos modernos...

Com sua mãosinha terna e frágil, Elle muda a 
•correnteza do3 oceanos e cava novos leitos para 
as suas aguas, como indica novos rumos aos po- 4 
v̂os e aos séculos.

Elle sáe deste mundo pregado num patibulo 
de infamia como o ultimo dos scelerados, porém, 
deste patibulo sáe uma luz que illumina a huma
nidade, e um sangue que faz germinar o herois- 
mo e a santidade.

Elle é sepultado, porém sáe glorioso da sua 
sepultura, attrae o mundo a si e o eleva ao pi
náculo de todas as grandezas e de todas as es
peranças...

Elle resuscita a si mesmo... vencendo a 
morte e abriodo o céu.

Elle é, pois, Deus; e não resta aos homens 
outra solução, sinão cahirem de joelhos, adora
rem o amor infinito de um Deus, que amou ao 
mundo, até dar-lhe o seu Filho para salval-o, e 
diante deste Filho temos que redizer com Thomé 
convertido e convencido : Meu senhor e meu Deus.

EXEMPLO
A  p ro p a g a ç ã o  d a re lig ião

No século mais refinado, mais esclarecido, 
mais fastoso, doze homens tomados.no meio 
do povo, sem fortuna, sem talentos, sem apoio,
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deixam a Judéa com o pensamento que manifes
tam publicamente, de operar uma revolução ge
ral no mundo inteiro, e de submetter reis e po
vos a uma doutrina até então desconhecida.

Não é um espectáculo curioso ver estes ho
mens ao sahirem do Cenaculo, dividirem para si 
o mundo, e seguirem caminho com uma cruz na 
mão, sem outro guia que o seu zelo ?

Prégarem a todos sem distincção, a falsidade 
de tudo o que haviam acreditado até alj ? a chi- 
mera das suas divindades, a abominação de seus 
sacrifícios, o embuste de seus oráculos, a impostu
ra de seus sacerdotes e de seus doutores ? Le
vantarem a voz contra o seu comportamento, 
exigirem que derribassem os seus templos, pisas
sem debaixo de seus pés os seus idolos, e ado
rassem a um homem-Deus, morto ignominiosa- 
mente sobre a Cruz ?

A’ um destes audaciosos reformadores, um 
dos sábios do Aréopago de Athenas, que tinha 
vindo escutai-os por curiosidade, disse, talvez ad
mirado deste zelo ardente e desta convicção pro
funda :

— Este Mestre, em nome do qual ides pré- 
gar, vos deixou, 6em duvida, meios de successo 
que vos estimulam!

— Não, elle nos disse sómente: Ide, énsinae 
a todas as nações; e nós Ibe obedecemos.

— Sem duvida, pensaes attrahir o povo pelo 
engodo dos prazeres, das honras ou das riquezas?

— Não! para a vida presente, nós promette- 
mos só humilhações, sofírimentos, perseguições- 
e pobreza. Aliás, é o que esperamos para nós/f*

— Mas, pelo menos, o vosso Mestre vos pre
parou e dispoz o coração dos reis e dos povos 
para vos acolherem?

— Não; elle nos disse que seriamos odiados,.
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perseguidos, massacrados, e o nosso corpo já 
traz os estigmas sangrentos dos açoites que re
cebemos.

— Talvez vos deu ouro, para attrahir as mul
tidões avidas, e fazer viver na abundancia aquel- 
les que vos seguem? Entregou-vos também armas 
para defender-vos ?

— Não, nada disso: nem armas, nem dinheiro, 
nem provisões; elle nos disse: Não vos inquie
teis... do mesmo modo que eu alimento os pás
saros do céu, assim eu vos alimentarei; e nós 
vamos vivendo, dia por dia. Elle nos disse ain
da: Ide como ovelhas no meio dos lobos, e nós 
vamos indo sem nos preoecupar do porvir.

— Mas, então, é preciso que o vosso Mestre 
tenha-se fiado em vosso saber, em vossos talen
tos, em vossa eloquência!...

Não; elle nos escolheu, porque éramos o que 
havia de mais insensato, de mais fraco, e de mais 
desprezível, e nos recommendou que evitássemos 
toda intriga e toda duplicidade.

— Mas então, sois uns loucos!
E o Apostolo, abençoando aquelle que huma

namente tinba razão, retirou-se feliz de ter sof- 
frido um pouco de ignomínia.

E eis que pouco a pouco, os potentes do sé
culo humilham-se, os phiiosophos racionalistas 
abjuram a sua sciencia e submettem a sua razão, 
•os ricos soberbos fazem-se pobres... e o mundo 
se toma chri&tão. Em verdade, é incrivel mas é 
um facto... logo... é divino.
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5° DOM. DEPOIS da PASCHOA
EVANGELHO (Jo. XXVI. 23—30)

23. Naquelle tempo disse Jesus aos seus di
scípulos : E naquelle'dia não me interrogareis 
sobre nada. Em verdade, em verdade vos digo: 
Si vós pedirdes a meu Pae alguma cousa em 
meu nome, Elle vol-a dará.

24. Até agora não pedistes nada em meu 
nome: Pedi e recebereis para que o vosso gozo 
seja completo.

25. Eu vos disse estas cousas em parábolas. 
Mas virá o tempo em que eu não vos falarei 
já  por par abola, mas abertamente vos lalarei 
do Par.

26. Nesse dia pedireis em meu nome: e não 
vos digo que hei de rogar ao Pae por vós:

27. Porque o mesmo Pae vos ama, porque 
vós me amastes e creste que sahi do Pae.

28. Eu sahi do Pae, e vim ao mundo : outra 
vez deixo o mundo, e vou para o Pae.

29. Disseram-lhe seus discípulos: Eis que 
agora falas claramente, e não usas de nenhu
ma parábola;

30. Agora conhecemos que tu sabes tudo, e 
que não é necessário que alguém te interrogue : 
por isso cremos que sahiste de Deus.

c 2.
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COMMENTARIO APOLOGETICO

O milagre dos séculos
No Evangelho deste DomíDgo destaca-se o- 

grande desejo de Nosso Senhor, de ser amado 
pelos homens: O meu Pae vos ama, diz Elle, 
porque vós me amastes.

O amor é um dom de Deus, e como todo 
dom, para ser recebido deve ser pedido, Jesus 
reprehende os apostolos de não terem bastante 
pedido este amor a Deus, em seu nome.

Continuando o nosso estudo apologetico da 
Pessoa de Jesus Christo, appliquemos-lhe esta 
phrase do Evangelho: «Elle quer ser amado pe
los homens, e prophetizou que seria amado» ; 
completando-a por uma outra, em que Elle pre
diz que seria odiado pelo mundo.

São duas prophecias de Jesus Christo: Taes 
prophecias realizaram-se plenamcnte. Logo Jesus 
Christo é Deus.

1. Jesus pede e obtém o amor
2. Jesus prophetiza e obtém o odio.
Contemplando o mundo, notamos este extra- 

nho phenomeno: minguem fica indifferente : os 
homens amam a Jesus Christo', ou o odeiam,

I. Jesus pede e obtém o amor

Cada pagina do Evangelho nos exprime es
ta grande aspiiação de Jesus Christo: ser ama
do pelos homens.

E' o grande, o primeiro mandamento da lei: 
Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de 
toda a tua alma e de todas as tuas forças.

Notemos que, não sómente Elle quer ser ama



do, mas quer sei-o por todos, acima de tudo, e 
diz abertamente que ha de sel-o.

São extranhas estas affirmações.
Ser amado de umas pessoas: é a grande 

aspiração do homem; mas, quem já se lembrou 
em querer ser amado por todos? Ninguém: o 
homem quer honras, glorias, riquezas, felicida
de sem medida, mas elle se contenta facilmente 
com o amor de um coração ou de poucos cora
ções.

Jesus Christo sáe deste limite estreito; Elle 
aspira pelo amor úejodos.

E não se contenta ainda, com este amor uni
versal; exige um'amor, acima de tudo, istoé: um 
amor que faça empallidecer todos os demais 
amores.

üs paes amam a seus filhos, como sendo um 
pedaço dè seu coração; os filhos amam a seus 
paes, como sendo um prolongamento da existên
cia destes; este amor sagrado, é um verdadeiro 
culto, pois bem, Jesus Christo quer ser amado 
acima deste amor e não hesita em declarar que 
Quem ama a seupae e a sua mãe, mais do que a 
Elle não é digno delle.

O amor da mãe para o seu filhinho é a ex
pressão do que ha de mais forte e terno no amor 
humano ; pois hem, Jesus Christo quer ser mais 
amado do que este recem-uascido e declara não 
ser digno delle quem amar o filho ou a filha 
mais do que a Elle!

Parece uma loucura; e em condições seme
lhantes, com tamanhas exigências, parece que 
Jesus Christo se expõe ao ridiculo.

Mas ahi não se limita a exigencia do Sal
vador. Este amor tão absoluto, Elle nos annuncia 
que ha de obtel-o depois da sua morte.
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Não foi Elle amado durante a sua vida, mas 
annuncia que o será após a sua morte.'

Elle tão amavel, tão bom, tão carinhoso, tra
zendo sobre o seu semblante, a belleza divina 
da santidade, foi trabido durante a sua vida, cus
pido, maltratado, pregado numa cruz, e uo meio 
deste desprezo, Elle prophetíza que depois de 
morto, seria amado por todos, acima de tudo, com 
um amor de paixão e de extase.

Oh! verdadeiramente, ou Jesus Christo não 
conhece o coração humano, ou é louco, a menos 
que seja Deus. „ ,

Ora, Jesus Christo alcançou o que pediu. A 
humanidade ama ao Christo, serve ao Christo, 
se immola pelo Christo, e proclama este amor 
pelas suas virtudes, e as suas obras. Logo Elle 
é Deus.

II. Jesus proplietãza e obtém o odio

A esta prova de divindade de Jesus Christo 
é preciso juntar-se a contra-prova, isto é, uma ou
tra prophecia não menos extrauha que a primei
ra e não menos admiravelmente realizada.

Jesus Christo prophetizou que seria odiado: e 
Elle recebeu e recebe diariamente este odio.

E’ a cousa mais iucomprehensivel na vida de 
Jesus.

Elle veiu a este mundo, pobre, humilde, cre
sceu no trabalho e na pobreza, aureolado de pu
reza e de bondade; depois passou a sua vida 
fazendo o bem a todos, amando a todos, ensi
nando a todos, uma doutrina de amor e de per
dão, e eil-o a prophetizar que será perseguido, 
odiado durante a sua vida e após a sua morte; 
não sómente Elle, mas seus discípulos... e que 
por odio a Elle estes seriam lançados nos car-
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ceres, citados perante os tribunaes, sacrificados, 
mortos como criminosos, e isto não sómente 
numa época, num paiz, mas pelos séculos e as 
nações afora... Isto é incomprehensivel!

E o que é mais incomprehensivel ainda é que 
talprophecia haja sido levada a effeito e se leva 
com um rigor mathematico e com uma barbari
dade sem medida.

E’ difficil fazer-se amar... mas é mais difficil 
ainda fazer-se odiar.

Tem havido homens monstruosos neste mun
do, dignos do odio da humanidade em peso.. .. 
mas quem os odeia hoje ?

Quem odeia Juliano, o apóstata ? Nero, Marco 
Aurélio, Domiciano, estes matadores de christãos ?

Quem odeia a Luthero e a nauseabunda ca
terva de apóstatas que o seguiram na libertina
gem e na heresia, como Calvino, Zwinglio, Hen
rique VIII, Leyde, Knox, Fox, Wesley?

O nome desta serie de assassinos ou liberti
nos excita um movimento de compaixão, mas não- 

. de odio, de desprezo, e de raiva.
São nomes que mancharam, pelos,seus cri

mes, as paginas da historia, mas cuja lembrança, 
deixa os homens indifferentes... Nem merecem 
o odio: basta dar-lhes o desprezo.

Quando se trata de Jesus Christo, o caso & 
todo dilfcrente: Elle é um bemfeitor, um ser pu
ro, santo, sem macula, e houve e sempre ha ho
mens que nem siquer podem ouvir o seu nome 
sem trepidar de odio.

Para os seres perversos merecedores de odio,. 
o esquecimento se extendeu sobre a sua vida; e 
ninguém mais se incommoda com o seu nome e 
a sua vida; sómente Jesus Christo tem a honra, 
e a gloria de ter suscitado um odio inextingui- 
vel.
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Porque este odio ?
A razão é que nós odiamos o que nos in- 

•commoda, o que faz obstáculo, o que nos esmaga.
No dia porém, que tal obstáculo desapparece, 

que este peso esmagador é reduzido em pó. .. 
o odio desapparece, sendo substituido pelo des
prezo.

Só para com Jesus Christo o odio nunca se 
apagou... e- o desprezo nunca desceu sobre a 
sua cabeça. Que quer dizer isso ?

Quer dizer que Jesus Christo nunca enfra
quece. .. nunca diminue.. . mas que sempre in- 
-commoda as paixões, como sempre esmaga avi- 
leza e o crime : Elle é sempre Rei e sempre ven
cedor. Logo Elle é Deus.

MI. C o n c lu sã o

A conclusão dos dois factos assignalados, in- 
negaveis, é a meíjma que temos tirado da con  ̂
templação da physionomia, da personalidade e dos 
milagres de Jesus Christo.

Temos aqui dois factos únicos Da historia 
humana, que nos fazem, como que apalpar o de
do de Deus, ou melhor a própria divindade.

Jesus Christo fez esta dupla prophecia: que 
após a sua morte, seria amado até ao extase, e 
odiado até á frenesi.

E estes dois phenomenos, que nunca encon
traram a sua realização em ninguém, são plena
mente cumpridos nelle.

Ganhar o amor dos homens durante a vida, 
-é possível; ganhal-o depois da morte, é impos
sível.

Tem havido creaturas bellas, bondosas, bem-, 
íazejas, que souberam attrahir a sympathia duran
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te a vida : depois da morte foram esquecidas 
como as demais.

A historia regista homens que foram odiados 
durante a sua vida; nenhum delles, nem siquer 
Judas, Barrabás, Herodes, depois de mortos, re
ceberam o odio da humanidade; apenas o des
prezo segue a sua memória.

Jesus Christo é amado com um amor apaixo
nado neste mundo; soffre-se para Elle a perse
guição e o martyrio.

E' coisa unica: Elle é odiado até o tresvaria 
pelos vicialos como vemos nos communistas ho- 
diernos e muitos outros inimigos da religião.

Porque isso?
Não ha outra razão a não ser a sua gran

deza sobrehumana, a sua santidade sem sombra 
a sua divindade radiante, que deslumbra os se- 
quazes das trevas..

Elle é Deus! E’ esta divindade que lhe me
rece o amor de uns e o odio dos outros; o amor 

. apaixonado das almas puras, o odio até a insá- 
nia das almas perversas.

E’ o grande e perpetuo milagre dos séculos 
-que passam.
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EXEMPLO

O heroísmo do amor

Citemos aqui uma bella pagina de Monsenhor 
Bougaud, falando de Jesus Christo e provando a 
que acabamos de expôr:

«Jesus Christo, é elle amado como o dese
java? E’ elle amado com este amor soberano, 
que eleva as almas, até aos maiores sacrifícios?



E' elle amado com este amor que faz empal- 
lidecer todos os outros amores ?

Oh, sim, perfeitamente! Si alguém duvidasse 
bàs'taria ir bater ás portas de um convento de re
ligiosas.

Ali, pergunte a esta joven, talvez rica, bella, 
instruída, que podia pretender ás honras e aos 
amores do mundo, porque na idade da belleza e 
das illusões, elia deixou tudo para ir esconder- 
se atraz dos muros deste convento, e sob um véu 
preto que a esconde para sempre aos olhos dos 
mundanos, ella responderá: Amo Christum.

Eis o amor de Jesus Christo: elle é tão forte 
que faz a virgem christã... faz a Irmã de Cari
dade... faz a Irmãsinha dos pobres, dos leprosos, 
dos pestiferos!

Elle faz o apostolo, faz o martyr. Este amor 
de Christo toma o homem em sua fraqueza, em 
seu egoismo, e coroando-o com o tríplice diade
ma da virgindade, do martyrio e do apostoiado, 
eleva-o até aos cumes mais divinos do amor.

Elle faz mais do que isso. Soffrer, morrer, 
não constitue o cume do amor, porque não é o 
cumulo do sacrifício.

O cumulo do sacrifício é ver morrer aquel- 
les que amamos!

O cume mais alto do amor, para uma mãe, 
por exemplo, não é dar a sua vida a J. Christo, 
•mas dar-lhe a vida de seu filho E isto tem ap- 
parecido. Sem falar do exemplo de Abrahão, têm- 
se visto mães que amaram a Jesus Christo com 
este amor, até sacrificar-lhe o seu proprio filho.

Jesus Christo teve a ousadia de pedir isto, 
o elle o obteve.

Sim, apenas havia elle morrido crucificado, 
e logo mães christãs tomaram o seu filho, puze-
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Tam-no sobre os joelhos e exclamaram : Meu fi
lho, prefiro ver-te morto do-que ver-te trahir a 
Jesus Christo.

E o que diziam, ellas o faziam.
Elias acompanharam seus filhos perante os 

tribunaes... desciam com elles ao coliseu... su
biam com elles ao patíbulo... exaltavam-nos com 
seu enthusiasmo... e si receavam que enfraqueces
sem na luta, ellas se prostravam de joelhos de- 
ante delles e diziam: — ivieu filho, lembra-te que 
te carreguei em minhas entranhas... que te ali
mentei com meu leite: por compaixão para tua 
mãe, não renegues a Jesus Christo!

O que deve soffrer uma mulher, uma mãe 
em taes cirçumstancias, o que soffreram uma 
Santa Felicidade, uma Symphorosa e tantas ou
tras que as imitaram, nunca palavra humana se
rá capaz de exprimil-o.

Sentimos que, para recompensar tamanhos 
sacrifícios, não será demais dar-lhes uma eter
nidade de gozo, com os seus filhos nos braços.

Ah ! a commoção me invade! Quem é aquelle 
que tem alcançado tal amor?

Quem é aquelle que, numa pequena cidade 
da Palestina, poude dizer um dia: Eu quero ser 
amado por todos, quero ser amado acima de tudo, 
que o disse e alcançou um amor que apaga to
dos os outros amores?

Ah, digam me, quem é elle?
Quem terá a ousadia de dizer que elle é 

apenas um homem?
Napoleão respondeu um dia a esta pergunta, 

dizendo: O Christo exigiu o amor dos homens» 
«lie o obteve plenamente. Basta para mime con
cluo '..Elle é Deus h> . 14s
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6o DOM. DEPOIS da PASCHOA
EVANGELHO (Jo. XV. 26-27. XVÍ. 1-4)

26. Naquelle tempo, disse Jesus a seus di
scípulos■; Quando vier o Consolador, que eu 
vos enviarei da parte do Pae, o Espirito da Ver
dade que procede do Pae — esse dará testemu
nho de mim.

21. E também vós dareis testemunho de 
mim, porque estaes commigo desde o principio.

1. Tenho-vos dito estas cousas, para que 
não vos escandalizeis.

2. Expulsar-vos-ão das synagogas; e virá 
a hora em que todo aquelle que vos matar jul
gará prestar um serviço a Deus.

3. Desta fórma vos hão de tratar, porque 
não conhecem nem a meu Pae nem a mim.

4. Ora, disse-vos estas cousas, para que, 
quando chegar essa hora, vos lembreis de que 
eu vos disse.

COMMENTÀRIO APOLOGETICO

À Redempção e a Egreja
f O Evangelho de boje refere-se inteiramente» 
á missão do Espirito Santo, que Jesus promette 
enviar aos Apostolos, para conservar e vivificar



a  obra, por Elle começada na Encarnação e con-r 
«luida na Redempçâo/

A acção do Espirito Santo, de facto, é a con
tinuação lógica, necessária, da obra da salvação 
emprehendida pelo Salvador.

Para comprehender bem a lógica neçessaria, 
essencial, desta successão, é preciso considerar 
um instante :

1°. O que é a R e d e m p ç â o .
2o. O que é a E g re ja .

. São as duas phases de uma obra unica, sen
do a* Redempçâo a realização do grande ministe- 
Tio de salvação, e a Egreja a depositaria dos fru- 
ctos deste mysterio.

f. O que é a Redempçâo

A grande obra de J. Christo estava terminada.
Elle veiu a este mundo para rehabilitar, com

pletar, extender e esclarecer as verdades ensi
nadas por Deus, desde a origem do mundo.

Não vim destruir, mas aperfeiçoar a lei 
<Math. V. 17).

Não vim perder, mas vim salvar as almas 
(Luc. IX. 56).

Tudo isto estava feito, e do alto de seu pa
tíbulo, onde o Filho de Deus, estava expirando, 
Elle podia exclamar: Tudo está consummado! 
A salvação dos homens era uma obra concluida 
entre a misericórdia e a justiça de Deus. * 
i». ó Esta grande obra da Redempçâo, entretanto, 
era ainda um segredo, conhecido só* pelas três 
Pessôas da SSma. Trindade; a terra ignorava a 
sua salvação.- -

Esta salvação para ser efficaz e real exigia 
entretanto a participação da terra ao mysterio 
da Redempçâo. -
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O tliesouro infinito da Redempção era uma. 
realidade; existia em Jesus Christo, porém, pre
cisava ser conhecido, promulgado, e applicado- 
O primeiro passo da Redempção estava dado 
faltava o segundo, que é a sua applicação, e sem 
este segundo passo, o primeiro ficaria inutilizado-

E’ uma outra obra divina, tão immensa quê  
a primeira.

A verdadeira doutrina, a doutrina da cruz,, 
deve penetrar em todos os espíritos, em todas as 
almas, em todos os paizes, em todos os séculos..

Como Jesus Christo fará isto ?
Como poderá Elle conservar a, verdadeira, 

doutrina no meio deste mar immenso das contra- 
dicções humanas ?

Quem conservará este deposito ?
Como os homens poderão conhecel-o com. 

evidencia e certeza, na fluctuação universal' das 
idéas ?

E não é sómente aos contemporâneos da^sua 
vida que Jesus Christo deve transmittir a sua. 
doutrina, mas através dos séculos, ella deve che
gar aos homens do século dezenove como che
gou aos homens dos primeiros.séculos.

O mundo muda, os homens se succedem, às; 
idéas se supplantam, os conhecimentos se ex- 
tendem, e a doutrina de Jesus Christo deve per
manecer sempre a mesma.

Que dífficuidade humanamente insuperável I
Si era preciso ser Deus para crear o mundo— 

ser Deus para resgatal-o — é preciso ainda ser 
Deus para santifical-o.

Cada uma das três Pessoas divinas tem que 
realizar a sua obra; obra commum sem duvida,.' 
pois é o unico e mesmo Deus, porém, três obras 
distinctas, em seu modo, em sua essencia, embora, 
uma uDica em seu objecto.
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O Padre Eterno manifestou o seu poder 
na, creação;

O Filho manifestou a sua misericórdia na, 
Redempção ;

O Espirito Santo deve manifestar a salvação 
pela Egreja.

A Egreja é a medianeira entre nós e Jesus 
Christo, como Jesus Christo é medianeiro entre 
a,Egreja e Deus.
' Deste modo, a Egreja termina a nossa san
tificação em Deus, conforme a bella palavra de 
São Paulo : Tudo é de vós — vós sois de Jesus 
Christo — e Jesus Christo é de Deus.

Estas três pbases da .presença de Deus, te
rão seus inimigos, devem tel-o, para.'que seja 
manifestada mais claramente a obra divina.

Os atheus não querem vêr Deus na natureza;
Os deislas não querem vêr Deus em Jesus 

Christo; ’
Os herejes não querem vêr Deus na Egreja.
E’ a triste escala dos .erros, a respeito da. 

Creação, de Christo, e da Egreja — mas estes er
ros são permittidos por Deus, para que com. 
mais' fulgor se manifeste a verdade.

Deus se manifesta em suas obras, em Jesus 
Christò e na Egreja; em outros termos: é Deus 
na creação, na Redempção, na Egreja, a santiü- 
cadora das almas.

Já *vimos a obra da creação e da Redem
pção, vejamos agora a obra da santificação pela. 
Egreja.

II. O que é a,Egreja
A Egreja é a sociedade de todos os christãos 

que professam a mesma fé e recebem os mesmos 
sacramentos sob a obediência dos legitimos pas
tores unidos ao Santo Padre, o Papa.
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O Papa é o legitimo successor de S. Pedro.
E' a Pedro que J. Christo confiou a sua dou

trina, o deposito sagrado, dando-lhe o triplice 
poder de ensinar, de governar, e de santificar.

Onde está pois a Egreja ?
Ella está na pessoa do successor de Pedro..
Ubi Petrus, ibi Ecclesia.
Em religião não é o numerò, nem a sciencia 

que valem; é a instituição divina. .
Pedro é o chefe, o Mestre supremo, o Doutor 

infallivel, encarregado de confirmar os seus 
irmãos.

Simão, Simão, lhe disse o divino Mestre, e só 
disse isto a Pedro, eis que Satanaz vos reclamou 
com instancia para vos joeirar como trigo; mas 
eu roguei 'por ti para que a tua fé não desfal-, 
leça e uma vez convertido confirma os teus irmãos 
(Luc. XXII. 31 — 32).

Eis, pois, a Egreja instituida por Jesus Christo; 
esta Eg-reja,’hoje visivelmente espalhada no mun
do inteiro, remonta sem interrupção, desde Pio XII, 
gloriosamente reinante, até Pedro, e os onzé „ 
Apostolos dos quaes era o chefe.

Esta primazia de Pedro e de seus successores 
até em nossos dias, é um facto historico, o mais 
hem provado e o mais. universalmente reconhe
cido. _ __

No Genesis lemos que, quando Deus quiz 
crear o homem, tomou um pouco de limo e for
mou um corpo, e soprou nelle a vida.

Na creação da Egreja Jesus Christo seguiu 
a mesma ordem; tomou a matéria, deu-lhe a 
fórma adequada, soprou nella a vida divina.

*
íjj *

A m a té r ia  desta nova creação a Egreja 
— foram os doze Apostolos, isto é, o que havia
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de mais fraco, de mais ignorante, de mais pobre, 
de mais desprezível entre os homens.

Deus não tem precisão dos homens. Elle de 
nada precisa para fazer os maiores prodigios, 
porém, querendo servir-se dos homens deve-se 
reconhecer que não podia esconder-se num véu 
mais transparente do que uma associação com
posta de elementos tão impotentes, .

A fraqueza destes pobres pescadores feitos 
apostolos, escondia a divindade e a manifestava 
aò mesmo tempo.

O que havia de humano nelles escondia 
o Christo; mas o que operava nelles de divino 
manifestava o seu poder
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Quanto â  fo rm a  que Jesus Christo dá a sua 
Egreja ella é clara, precisa, simples.

Elle escolhe 12 apostolos: fecit ut essent 
duodecim. .

Entre estes, escolhe um, cujo nome Simão 
mudou em Kephas, Pedro ou pedra, ou rochedo 
(Kipho syriaco)

Sobre este rochedo Jesus edifica a sua Egre
ja, e depois de ter dado a Pedro Rochedo as cha
ves do reino do céo e o poder de ligar e ’ desli
gar na terra, Jesus Christo o nomeiou o chefe 
supremo da sua Egreja.

Appascenta as minhas ovelhas e os meus 
cordeiros. (Joan. XXI. 15).

E para que Pedro possa apascentar o re
banho, Jesus Christo o faz infallivel no ensino 
da doutrina :

Pedro roguei por ti, para que a lua fé não 
desfalleça, e uma vez convertido, confirma os teus 
irmãos.



Não desfallecer e confirmar, tal é a dupla 
prerogativa de Pedro.

Tal é a fórma própria da Egreja.: Élla é 
construída sobre Pedro — Pedro é infallivel na 
doutrina, Elle é o Pastor universal, para confir
mar a todos na verdade.

'À '* *
Em terceiro logar o Cbristo deve communi- 

car a vida divina a sua Egreja, pois Elle a fun
dou como depositaria da vida eterna.

Esta vida divine é o Espirito Santo, que Elle 
promette enviar após a sua morte.

Não vos deixarei orphãos: voltarei a vós —̂ 
Eu roguei ao Pae e Elle vos dará um outro 
consolador, para que fique eternamente comvos- 
co: o Espirito de verdade.,, que habitará com- 
vosco e estará tm  vós. (Joan. XIV. 16 17)

Uma ultima scena vae mostrar-nos o poder que 
este Espirito vivificador communica aos apos- 
tolos.

Antes de subir ao céu, na hora mais solem- 
ne da su a  existeneia terrena, Jesus dirige-se a 
seus apostolos, e como despedida, dá-lhes esta 
ordem, que é a manifestação da vitalidade per
petua da Egreja :

Foi me dado todo o poder no céu e na ter
ra ; ide pois ensinar todas as gentes, baptizan- 
do-as em nome do Padre e do Filho e do Espi
rito Santo, ensinando-as a observar todas as 
coisas que vos mandei; e eis que estou comvos- 
co todos os dias até a consummação dos séculos. 
(Math. XXVIII 18)

11L C onclíasão

Eis como se completam, num prolongamento 
logico, suave, a obra da redempção e da Egreja.,
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Jesus Christo veiu pesscalm^Dte ensinar-nos a 
■ verdade, toda a verdade, mostrando-nos o cami
nho a seguir e os meios a empregar.

Foi a finalidade da sua existência terrena.
Porém, Elle devia voltar a seu Pae: a sua 

permanência physica no meio dos homens era 
apenas de uns annos. Entretanto, Elle diz clara
mente que não nos deixará orpkãos. E’ preciso, 
pois, que Elle mesmo, por assim dizer, se esten
da, se prolongue atravez dos séculos, mudando 
ápenas o modo da sua presença. E’ o que fez 
divinamente. - *

Sem falar da sua presença, sob as apparen- 
cias eucharisticas, onde o modo physico, é sub
stituído pelo modo sacramental, Jesus Christo 
prolongou a sua presença intellectual, doutrinai, 
na pessoa de Pedro e de seus successores os 
Soberanos Pontífices.

O S. Padre o Papa é a cabeça da Egreja.
Com esta cabeça suprema, que é iníallivel 

como é iníallivel o Christo que representa/que 
♦T. Christo depositou o thesouso da sua doutrina, 
para que desta Cabeça fôsse se irradiando no 
corpo inteiro da Egreja.

A Egreja é pois a depositaria, a thesoureira 
da doutrina de salvação, e por isso a sua exis
tência é absolutamente necessária.

EXEMPLOS 
1. O c a m in h o  d a  h o n r a

Cinéas, ministro de Pyrrhus, tentou em vão 
corromper o Senador Fabricio, e prestando con
tas de seus esforços a seu Mestre, disse: — Prínci
pe, será mais facil desviar oasol da sua carreira, 
do que afastar Fabricio do caminho da honra!

E’ a imagem da Egreja, desde vinte séculos.
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Elle segue o caminho da honra e não se afasta 
deste caminho, sob pretexto nenhum, porque é 
infallivel.
2. O capitão de Assis

0 commandante de Assis, em frente de um 
regimento de Auvergne, cahiu numa emboscada 
preparada pelas tropas de Frederico II.

Viu-se, de repente, cercado por vinte solda
dos, que apontavam o seu peito com a baioneta, 
dizendo: Si gritas, estás morto.

Por toda resposta o commandante lança* um 
brado vigoroso: Soldados! armas! Cáe, trespas
sado de baionetas; porém o exercito francez es
tava salvo,

A Egreja faz o mesmo; quando o inimigo das 
almas se approxima, ella brada: Non licet, dis
posta a morrer, antes que sacrificar a verdade. 
Ella não morre porque é immortal.
3. No  meio da la ta

Frederico II, rei da Prússia, disse um dia, 
aos que desejavam fazer guerra á Egreja.

— Vós não sabeis guerrear á Egreja; que
reis perseguil-a pelas armas, ou pelo s^phisma. 
E’ o meio de preparar-lhe seus maiores triumphos.

Deixae-a no esquecimento, e continuae a vos
sa marcha, como si não existisse.

Tinha razão; as paginas mais bellas da histo
ria da Egreja, são as que foram escriptas pelas- 
perseguições e o martyrio.
4. P a lav ra  de ILacordaire

Quando alguém não acredita firmemente na 
Egreja, elle acreditará no primeiro que se apre
sentar e que superar a este alguém, em scien- 
•cia ou talento!
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DOMINGO DE PENTECOSTES
EVANGELHO (Jo. XVI. 23—31

23. Naquelle tempo, disse Jesus aos seus 
•discípulos: Si alguém me ama, guardará a mi
nha palavra, e o meu Pae o amará, e viremos 
<i elle, e faremos nelle a nossa habitação.

24. Aquelle que não me ama, não guarda 
as minhas palavras. Ora, a,palavra que tendes 
ouvido, não é minha, mas do Pae que me enviou.

25. Disse-vos tudo isso, emquanto estava 
<eomvosco.

26. Mas o Consolador, o Espirito Santo, 
•que o Páe ha de enviar em meu nome, esse vos 
ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tu
do quanto eu vos tenho dito.

21. Deixo-vos a paz, dou-vos à minha paz; 
não vol-a dou assim como o mundo a dá. Não 
se perturbe o vosso coração, nem se atemorize.

28. Ouvistes que eu vos disse: Vou e tomo 
a vós. Si me amasseis, certamente folgarieis de 
que eu vá vara junto do Pae, porque o Pae é 
maior do que eu.

29. E eu vol-o disse agora, antes que suc- 
eeda, para que; quando succeder, o creiaes.

30. Já não falarei muito comvosco, porque 
vem o príncipe deste mundo, porém não tem 
poder algum sobre mim.
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31. Mas isto acontece para que o rnundó 
conheça que eu amo o Pae, t faço o que o Pae 
me ordenou.

COMMENT ARI O APOLOGETICO

A Egreja divina
O Evangelho deste dia de Pentecostes é intei- 

ramente consagrado á vinda e á obra do Espiri
to Santo.

O dia de Pentecostes relembra-nos, de facto; 
não só as promessas, mas a vinda do Espirito 
Santo sobre os Apostolos, de modo que, é real
mente este, o dia em que nasceu a Egreja>Catho- 
lica, pela virtude do Espirito SaDto.

Foi pela luz e a força deste mesmo Espirito 
Santo, que a Egreja se expandiu triumphante, pene
trando no mundo inteiro, regenerando-o, e levan
do- ) a Deus.

Como estamos meditando sobre a organização 
da Egreja como sociedade, o nosso thema cor
responde "plenamente ao assumpto da festa de 
Pentecostes.

Esclareçamos hoje dois pontos apologeticoa 
de summa importância no assumpto:

1* O c o rp o  da Egreja.
2* A a lm a  da Egreja.

Estes dois aspectos nos darão, num relance* 
a physionomia inteira da Egreja, e nos mostra
rão a sua união suave, harmoniosa e forte.

I . O c o rp o  d a  E g re ja

São Paulo diz que a reunião dos fieis fôrma 
um corpo unico. — Únum tamen corpus svnt. (1 
Cor. XII. 12) ;
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E continuando a sua magistral applicação, o 
Apostolo diz que nós somos o corpo de Christo 
e membro de seus membros (1. Cor.-XII. 27). e 
que o Christo é a cabeça da Egreja. (Col. 1.18)

A Egreja é, pois, o corpo mystico de Jesus 
Christo, sendo Elle mesmo a cabeça deste corpo 
vivo.

Havendo um, corpo, deve haver também uma 
alma. Pois, todo corpo vivo é vivificado por uma 
alma:

alma vegetativa para as plantas; 
alma sensitiva para os aoimaes; 
alma racional para os ‘homens; 
alma divina para a Egreja.

Por isso dizemos que as plantas têm uma 
vida vegetativa; os animaes, uma vida sensitiva;, 
o homem, uoa vida racional; e a Egreja, uma vi
da divina. E esta vida é o proprio Espirito Santo.

O corpo da Egreja é a organização social, 
visivel, de que o successor de S, Pedro, o Papa,, 
é-a cabeça visivel. ^

E fazem parte deste corpo todos aquelles que 
são baptizados e estão submissos aos chefes que 
governam a Egreja.

Esta submissão é exterior e interior, pois, os 
fieis têm, necessariamente, relações externas e 
internas com a Egreja docente.

As relações externas constam da profissão 
de uma mesma fé, da participação aos mesmos 
sacramentos e da obediência ao uniço Vigário de 
Jesus Christo na te rra : o Papa.

Estas três relações externas são necessárias 
para se pertencer ao corpo da Egreja; mas não 
bastam para alguém ser um bom christão.

A relação interna com a Egreja docente é 
o característico dos que pertencem" á alma da 
Egreja. E’: a união com J. Christo, pela graça
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santificante, não podendo ser unido aos demais 
membros da Egreja que desconhece.

Desta distineção, resalta que, para pertencer, 
310 mesmo tempo, ao corpo e á alma da Egreja, 
é preciso ter interiormente a graça de Deus, e 
•exteriormente fazer profissão de fé imposta pela 
Egreja docente, participar dos sacramentos que 
ella reconhece, e obedecer a J. Christo, Chefe 
invisível da Egreja, representado visivelmente na 
pessôa do Santo Padre, o Papa.

Um catholico deixa de pertencer á alma da 
Egreja, separando-se delia publicamente, pela 
apostasia, a heresia, o schisma, ou sendo separa
do delia pela excommunhão.

Os peccadores, mesmo públicos, conhècidos 
como taes, e os herejesoccultos, pertencem ainda 
ao corpo da Egreja, mas deixam de pertencer á 
.sua alma.

Póde-se também pertencer á alma da Egre
ja, sem pertencer ao seu corpo. Nesta condição 
estão aquelles que não pódem conhecer extéri- 
ormente a Egreja, como são as crianças bapti- 
zadas; e, de modo secundário, aquelles que, pe
la fé e a esperança, possuem o germen da gra
ça, como são os herejes e schismaticos de boa 
fé.

Quando a boa fé de uma alma encontra a gra- 
çá divina, realiza-se o mysterio da justificação.

II. A a lm a  d a  E g re ja

A Egreja, sendo um corpo vivo, possue tam
bém uma alma.

A alma é o principio da viaa.
Lembremo-nos da scena magnífica um, ereação 

de Adão. Ha uma tocante analogia entre a cre- 
-ação do homem e a creação da Egreja.



Depois de ter tomado um pouco de barro, e- 
de ter formado delle o corpo do hómem, Deus 
tira de seu Coração um sopro de amor, e eis que 
a estatua de barro se anima, abre os olhos, o  
eoração bate... e a humanidade começa a existir!;

É’ a imagem do que aconteceu no berço da 
Egreja.

Com suas mãos divinas, Jesus Christo dispoz 
o corpo da Egreja, creou-lhe, formou-lhe as ar
térias, e, inclinando-se amoroso sobre esta Egre
ja em formação, lhe insufflou um sopro de vida.

No começo do mundo Deus soprou sobre a 
fronte de Adão, e creou nelle uma alma vivente. 
(Gen. II. 7)

Aqui, Jesus Christo sopra sobrè a fronte 
de sua Egreja, representada pelos Apostolos sob- 
a direcção de Pedro: et insufflavil in eos, e faz. 
delles umâ sociedade vivente: Accipite Spiritum  
Sanctum.

Eis porque, logo em seguida, com a sua pa
lavra omnipotente, Elle lança a Egreja no espa
ço, como Deus lançára Adão no espaço do mundo..

Crescei e multiplicae-vos e enchei a terrar 
e sujeitae-a, (Gen. 28) disse Deus a Adão.

Ide, pois, ensinae a todas as gentes, disse 
Jesus aos Apostolos.

Sob o sopro de Deus, Adão levantou-se e co
meçou a cantar em extases.

A Egreja levanta-se egualmente sob o sopro 
do Espirito Santo, e começa a falar, a agir, a 
converter o mundo.

O corpo da Egreja é bello, harmonioso; mas: 
o que é mais harmonioso ainda e mais bello é a  
sua alma: é o Espirito Santo que a anima.

Os inimigos da Egreja estão bem iliudidos a 
este respeito. Dizem e predizem que vão destruir
am Egreja, que vão sepultai-a.
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Desde Juliano o Apóstata, até Hitler, a mes
ma canção tem sido entoada sob diversos tons 
•e melodias: mas o fiasco tem sido e será sem
pre o mesmo.

Que podem elles fazer? Podem matar o cor
po, mas não matam a alma!

Podem encarcerar o Papa!
Podem;exilar os Bispos!
Podem' assassinar os Padres !
Podem demolir as egrejas!
Mas, que é isso ? Só atacam o corpo da Egré- 

ja:*a alma lhes escapa.
O que seria preciso era estrangular a alma.
Mas, como fazel-o, quando não se póde nem 

tocar a alma de uma criança?
A alma do homem foge quando o corpo é in

capaz de hospedai-a. E a alma da Egreja, está 
no Papa, nos Bispos, nos Padres, nos fieis, [mas 
ella não está ligada a ninguém: E’ o Espirito 
Santo.

Oh, perseguidores, oh, iconoclastas! oh com- 
munistas! Cerrae os punhos contra a Egreja! 
Despedaçae-a com a vossa foice afiada!.,. Batei-a 
sobre a bigorna cios vossos erros, com a maça do 
vosso odio! Podeis matar o corpo... a almá vos 
escapa, ella é divina!

Ha 19 séculos que a impiedade, o vicio e a 
loucura procuram estrangular a alma da Egreja.

Que conseguiram elles?
Cahirami E sobre o seu tumulo deshonrado, 

, a Egreja sempre triumphante, canta o seu «Dè 
profundis», e lança o seu perdão.

A Egreja não morre ! Ella é divina, porque 
a sua alma é divina : é o proprio Espirito Santo.

Ella está sempre viva, sempre radiante, sem
pre gloriosa . . .  Ella triumpha no sangue de seus 
íilhos, nas fogueiras, sob a espada de seus per-
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seguidores, como triumpha sobre os tumulos 
•de seus carrascos.

Eis a alma da Egreja: a alma divina da Egre
ja  ; a alma que diviniza o corpo da Egreja e faz: 
delia o pharôl da humanidade, o rochedo indes- 
tructivel, onde todos os naufragos da vida en
contram abrigo e salvação.

III. Conclusão
Tal é a obra admiravel, fundada por Jesus 

.Christo :. obra divina, inteiramentè divina.
Elle mesmo, com as suas mãos divinas, for

mou o corpo da Egreja,1 e insufflou neste corpo 
o sopro, divino, que é o Espirito Santo.

O que precede é o bastante para excitar 
cm nós um graDde amor á Egreja divina de Christo, 
colamna e. firmamento da verdade.

Os nossos paes chama vam-na, com lagrimas 
nos olhos: Sancta Mater Ecclesia— A nossa San
ta Mãe Egreja, como expressão da veneração e 
do amor que lhe dedicavam. .

De facto, ella é Mãe, Ella é a Esposa de Je
sus Christo; ella é o sopro de seu Ccração, ella 
•é o proprio Espirito Santo, fecundando e salvando 
a humanidade em demanda para o céu.

Ella merece, pois, todo o nosso amor1 e toda 
a nossa fidelidade, tanto a seu corpo como n sua 
alma.
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EXEMPLOS— 1. Testamento de 0 ’eonnell
0'connell, sentindo approximar-se o termo 

da sua vida, depois dé seus grandes emprehen- 
dimentos, depois <Je ter feito triumpha r a fé chri- 
stã ém sua patria, a Irlanda, desejava ir morrer 
cm Roma, e depositar os seus restos mortaes aos 
pés do representante - de Deus na terra. l ã



Não teve a felicidade de chegar em Roma, 
A moléstia prostrou-o em Gênova, onde morreu 
nos mais admiráveis sentimentos de fé e de amor 
á Egreja Catholica.

Em seu Testamento deixou o seu corpo, pa
ra  a Irlanda, seu coração para Romá e sua al
ma para o céu.

Seu coração devia ficar em Roma. De facto é- 
ali que permanecem as affeições do christão,
2. Santa Thereza

Chegando ao fim da sua carreira láboriosa 
e fecunda, Santa Thereza de Avila, em presença 
das suas Irmãs, reunidas em redor de seu leito, 
agradecia a Nosso Senhor em alta voz de te la -  
feito filha da santa Egreja, e de permittir que- 
morresse como tal,— Sim, Senhor, disse-ella com 
um accento de ímmensa gratidão, sou verdadei
ramente a filha da vossa santa Egreja. E* suave 
morrer na fé da Egreja romana, fortalecida pe
los soccorros com que ella abre as portas do céu 
para os seus filhos. >
3. Santa Catharina

Quando se trata da Egreja, cada chrisião de
ve saber defendei-a. Santa Catharina era filha 

-de um humilde tintureiro de Senna; consagrou, 
a sua vida em exaltar a santa Egreja.

Não receava para este fim, ir ao palació dos 
reis da Europa, de visitar os Cardiaes ,e até o 
Soberano Pontífice para combinar meios de tra
balhar pela prosperidade da Egreja.

Foi ella que decidiu o Papa a deixar Avignhãn 
e a voltar para Roma.

Si não nos é dado fazer tanto como esta san- 
t%, pelo menos rezemos pela exaltação da santa 
Egreja e a conversão de seus inimigos.
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DOMINGO DA SS. TRINDADE
EVANGELHO (Math. XVIII. 18—20)

18. Naquelle tempo disse Jesus ãos seus 
'discípulos: Foi-me dado todo o poder no céu e na. 
terra*

19. Ide, pois, instruí todos os povos, bapti- 
zando-os em nome do Padre, e do Filho e do 
JEspirito Santo,

20. Ensinando-os a observar todas as cou- 
sas que eu vos tenho mandado. E eis que eu es~ 
dou comvosco todos os dias, até á consummação 
dos séculos.

COMMENTAKIO APOLOGETICO

A  unidade da Egreja
Jesus Christo mauda os seus Apostolos pré- 

garem o Evangelho a todas as creaturas, promet- 
tendo estar coní elles até á consummação dos 
seculòs, para que, na multiplicidade de pessoas, 
-de logares e de séculos, conservem sempre a 
unidade da lé verdadeira, na. unidade da Egreja 
verdadeira.

Para conservar esta unidade, é preciso, an
tes de tudo, poder reconhecer a . Egreja única 
fundada por Jesus Christo.



Varias egrejas, antigas e novas, intitulam-sé 
Egreja de Christo; qual delias é a~verdadeira?

Jesus Christo, que conhecia às duvidas é os- 
erros do futuro como os do presente, deve ter re
solvido taes duvidas, dando à sua Egreja uns ca
racterísticos tão claros que possam ser conhe
cidos por todos; tão certos que excluam a pos
sibilidade do erro; e tão decisivos que permitiam 
num relance reconhecer a única Egreja por Elle 
fundada.

Sim, taes caracteres existem; são quàtro, os- 
quaes vamos analysar successivamente nas ins- 
trucções destes Domingos, a saber: a unidadey 
a santidade, a catholicidade e a apostolicidade.

A unidade é & forma, da Egreja.
A santidade é a sua vida.
A catholicidade é o seu dominio.
Á apostolicidade é a sua origem,

Limitemo nos hoje ao 'estudo da unidade da 
Egreja:

1* Em sua fé  e em seus sacramentos.
2* Em seu g o v e rn o  e em seu easino.

Este primeiro caracter é universal* pois a  
verdade é necessariamente una e immutavel. 
Tudo o que muda perde a unidade, e o que é  
uno não póde mudar.

I. Unidade da fé e dos sacramentos

A unidade é a marca especial da verdade,, 
que é una, porque a verdade por excellencia é 
Deus, que é um,

Fomos baptizados, diz São Paulo, para for
mar um só corpo e ter um mesmo espirito. Não 
deve haver divisões neste corpo... Recebestes to
dos um mesmo espirito, como fostes chamados
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a uma mesma esperança. Um só Senhor, uma 
só fé, um só baptismo. (1 Cor. XII) , .

Á Egreja é Jesus Christo continuado. Ora, 
Jesus Ciiristo é sempre o mesmo: não muda, nem 
em sua pessôa, nem em sua doutrina.

A Egreja verdadeira deve, pois, sér nna em 
sua fé, impondo aos seus membros uma unicá 
crença, porque' duas coisas contradictorias nãp 
podem ser ambas verdadeiras. Deus nâo pódè 
ratificar ao mesmo tempo os mandamentos da 
Papa, è os de certas autoridades terrenas, im
pondo uma crença, radicalmente opposta.

Do mesmo modo que se reconhecem, pela 
liDgua que falam, aqueiles que pertencem a uma 
nação, assim se reconhecem pela fé que^profes- 
sam, os que pertencem á religião verdadeira.

Só a Egreja Catholica conservou em sua in
tegridade, sem nada supprimir, sem nada ajuntar, 
a doutrioa que recebeu de Jesus Christo.

Esta fidelidade absoluta em sua crença tem 
sido violentamente exprobada, porque todos os 
herej es, capazes de reflectir, devem reconhe
cer que este facto é decisivo, para a conserva
ção da sua autoridade absoluta e exclusiva so
bre todas as seitas religiosas.
-• / O Pe. Lacordaire numa das suas conferên
cias, representa o mundo sob a forma de um v£» 
andante, que vae bater a porta do Vaticano.

A fé sob a forma do Papa, mostra-se na so
leira e lhe pergunta ;

—Que queres de mim?
— Mudança, responde o mundo.
— Eu não. mudo!
— Ora, tudo mudou e continua a mudar na 

terra. Porque ficas tu sempre o mesmo ? -  -
— Porque venho de Deus, è Deus é immutaveL
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Esta palavra lia de ser sempre a ultima, da 
Egreja: Eu não mudo.

230 __COMMENTARIO APOLOGETICO

A Egreja deve também ser una em seus sa
cramentos, porque os sacramentos são os meios 
■ordinários, estabelecidos por Jesus Christo, para 
obter a graça, sem a qual a salvação é impos
sível.

. O numero dos sacramentos, tendo sido fi
xado por Jesus Christo, ninguém o póde mudar.

Todos os sacramentos não são absolutamen
te  necessários a todos do mesmo modo, é certo; 
porém todos elles concorrem a estabelecer e 
manter a união com Jesus Christo e dos fieis 
entre si de tal modo que cada sacramento esta
belece um laço particular, necessário para a 
santificação do indivíduo e da sociedade.

Supprimir um delles seria ferir gravemente 
mma das artérias do corpo mystico de Jesus Chris
to, seria mutilar os meios de santificação.

II. U nidade do govern o  e  ensino

A esta unidade perfeita de fé e de sacramen
tos, junta-se necessariamente a unidade do go
verno e do ensino.

A razão é clara. A Egreja é uma sociedade. 
Gra toda sociedade suppõe um chefe que a go- 
Terna.

A diversidade de costumes, de liDguagem, de 
caracteres e mil outras cousas geraes ou par
ticulares trariam fatalmente a uma sociedade sem 
governo, a divisão e a morte.

Todo reino dividido entre si destrui-
do, diz o Divino " Mestre.
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Tal lei não eoffre e5ccepção. E’ por isso que 
o proprio Jesus Christo èstabeleceu um chefe 
supremo em sua Egreja, grupando em redor des
te, outros chefes inferiores para ajudai-o no go
verno dos fieis. .

E’ inútil acrescentar que tal chefe deve ser 
a m  só, pois a multiplicidade de autoridades ge
raria necessariamente a desunião.

Tal autoridade una e suprema, só existe na 
Egreja Catholica. .

Ali ha uma séde suprema, unica, que todas 
as demais sédes escutam : é a séde de Roma, a 
séde de Pedrò, a quem Jesus Christo confiou o 
cuidado das ovelhas e dos cordeiros, isto é : dos 
fieis e dqs seus chefes immediatos.

Pelo Episcopado, a Egreja Romana grupa em 
redor de 6i, todo o sacerdócio; pelo sacerdócio 
todos os fieis; pelos fieis, o mundo inteiro.

" Nada ha mais admiravel, mais sabio que tal 
organização.

Nós catholicos, recebemos o ensino dos sa
cerdotes e dos Bispos, elles porém recebem-no 
do Soberano Pontífice, que o recebe directámen- 
tè dé Jesus Christo. O Papa é Jesus Christo 
continuado.

Os ramos de uma arvore não têm{seiva sinão 
quando estão unidos ao tronco; e assua diver
sidade não impede a unidade da sua origem.

E si nesta arvore immensa, á qual Jesus Chris
to comparou a sua Egreja, e que deve espalhar-se 
no mundo inteiro, os fieis são as folhas e os 
fructos, elles não podem ter vida siüão em- 
quanto estão unidos aos ramos, que são os sacer
dotes e os Bispos, unidos ao Soberano Pontífice, 
que é o tronco tendo as suas raizes fixas do  
Coração de Jesus Christo.



** *

Os ensinamentos que a Egreja vae manifes
tando nas diversas épocas, em nada prejudi
cam a sua unidade, ao contrario, manifestam- 
na com mais fuJgor.

A Egreja é um corpo vivo, perfeito em sua 
origem; mas desenvolvendo-se através dos an- 
nos, tal uma criança, que não adquire nada de 
-essenc ia l pelo crescimento, mas desenvolve ape
nas, aos olhares, a sua belleza e as suas facul
dades.

A Egreja esclarece os dogmas, mas não os 
cria. A íé própõe verdades, a scieucia as explica.

III. Conclusão

Notemos bem este primeiro caracter da Egre
ja verdadeira de Jesus Christo : a unidade. E 
tal unidade deve manifestar-se: na fé, nos sa
cramentos, no governo e no ensino.

Desde que não ha unidade não ha m»is coor
denação do conjuncto, e toda aggregação se dis
solve.

Póde haver egrejas, não ha mais uma Egre
ja ; póde haver bispos ; não ha mais Episcopado; 
póde haver padres, não ha mais Sacerdócio.

Deste modo, não havendo mais Papa, não 
ba unidade; não havendo unidade, não ha auto
ridade, não ha mais fé. E’ o effeito definitivo do 
schiema e da heresia, a vida está na unidade.\ 
fóra da unidade é a morte.

A fé permanece a mesma, embora se desen
volva, em seus motivos, suas relações e suas 
consequências; fica a mesma, embora que neste 
desenvolvimento se introduzam certas opiniões 
ou systemas, mais ou menos plausiveis. Santo 
Agostinho diz muito bem:
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Nas cousas da fé: unidade; nas cousas du
vidosas, liberdade; em todas caridade.

A mudança de certos pontos disciplinares 
prescriptos pela autoridade, não muda tão pouco 
nem a moral, nem a hierarchia; como a mudança 
de uns regulamentos da policia, não altera a con
stituição de üm paiz.

A Egreja conserva Ciosamente a doutrina de 
Jesus Christo, sem nada ajuntar, mudar ou sup- 
primirj.e si um christão dos primeiros séculos, 
cujos ossos embranquecidos repousam nas cata
cumbas, voltasse em nossa época, entrando na 
primeira Egreja Çatholica que encontrasse, po
dería ali unir-se aòs fieis e cantar o mesmo sym-
b.olo que havia apprendido em sua infancia o qual 
nunca variou. _
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EXEMPLOS

1. Testemunho de Guizot

Guizot era protestante, mas tinha bom senso. 
Eis o que elle escreveu: «O CatholiCismo é a
maior e a mais santa escola de respeito que 
existe no mundo. Temos precisão delia; Respeito 
profündamente a Egreja Çatholica, e admiro a. 
sua unidade perfeita atravez dos séculos e das 
nações. Considero a sua dignidade, a sua liber- 
<iade, à sua autoridade moral, como essenciaes 
á sorte da ehristandade inteira.

2. Reflexões de um protestante

Ha pouco tempo, um protestante, ex-senador 
dos Estados Unidos, M. Lorimer, converteu-se ao 
Catholicismo. Interrogado por um jornalista a 
respeito de sua conversão, respondeu:



Durante 15 annos, li todos todos os livros 
de controvérsia religiosa, que pude adquirir, e 
cbeguei á conclusão de que somente uma cousa 
me restava a fazer: tornar*me catholico.

No começo, a ideia de entrar no seio da 
Egreja romana me .repugnava; resolví porém, 
examinar a religião, e, á medida que ia éstudan- 
do, as minhas convicções se tornaram mais níti
das, de modo que me tornei catholico, quasimau. 
grado meu.

Náscí na Escossia. Meu pae era pastor pres- 
byteriano, muito rigido. Seguí os cursos de reli
gião até aos meus 20 annos, e, durante-todo este 
tempo, não ouví sinão invectivas contra a Egreja 
Catholica.

Crescí no odio contra esta Egreja; ora, foi 
precisamente este odio que provocou a minha 
conversão. Muitas vezes eu disse de mim para 
mim: Como é que a Egreja Catholica, si é tão 
perversa como dizem, póde continuar a existir?

Comecei uma investigação com idéias pre
concebidas e como defensor decidido do protes
tantismo.

O resultado não se fez esperar ; descobrí 
uma Egreja diametralmente opposta a tudo o que 
bavia lido a seu respeito. Averiguei a unidade 
perfeita de seus ensinamentos atravez dos sécu
los, a, sua conformidade perfeita com o Evange
lho, a legitimidade da sua autoridade, etc.

Em vez de protestante, tornei-me desde en
tão um catholico decidido, de fé, e convencido 
de que não se póde procurar a religião verda
deira sem terminar na Egreja Catholica.
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2o DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Luc. XIV. 16—24

16. Naquelle tempo propoz Jesus aos pha- 
riseus a seguinte parábola : Um homem prepa
rou uma grande ceia, para a qual convidou mui
ta gente.

17. E á hora da refeição mandou um dos 
seus servos dizer aos convidados que viessem, 
porque tudo estava prompto.

18. Mas todos a uma começaram a excu- 
sarse. Disse o primeiro: Comprei uma casa de 
campo, e preciso ir vel-a; rogo-te que me dês 
por excusado.c .

19. Outro disse: Comprei cinco juntas de 
bois, e vou experimental os; rogo-te me dês por 
excusado.

20. Um terceiro disse: Casei-me, e por isso 
não posso ir.

21. Voltou pois. o servo e referiu tudo ao 
seu senhor. Então o pae de familia, indignado, 
disse ao servo: Sáe depressa pelas ruas e be
cos da cidade,‘e conduze-me aqui os pobres, os 
aleijados, og cegos e os coxos.

22. Respondeu-lhe o servo: senhor, está o 
que mandaste e ainda ha logar.

23. Disse então o senhor ao servo: Sáe pe
los caminhos e ao longo dos cercados e obriga



a gmte a entrar, para que se encha a minha 
casa. .

24. Porque eu vos declaro que nenhum da- 
quelles que foram convidados.provará a minha 
ceia.
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A santidade da Egreja
A parabola da Ceia que um homem rico man

dou preparar para os seus amigos, vae indicar- 
nos a segunda qualidade, ou caracter distinctivo 
da Egreja de Jesus Christo, isto é : a santidade.

Este homem é o proprio Salvador; a sala da 
Ceia é a Egreja. Todos são convidados por.Elle 
a entrar na sala deste festim e a participar da 
Ceia ali preparada.

Nesta Ceia espiritual são servidos os meios 
de sustentar a vida da alma, como numa ceia 
material são servidos os meios de sustentar as 
forças do corpo: são sobretudo os sacramentos.

Muitos recusaram participar desta ceia.,, por
que faltava-lhes a virtude exigida para se aprer 
sentarem a uma Ceia santa.

Três categorias de viciosos são indicadas 
pelo divino Mestre: os orgulhosos, os avarentos,, 
os libertinos.

A Ceia deve ser uma reunião santa, podem 
entrar os pobres; não são admittidos os viciados, 
posi a santidade exclue necessariamente o vicio.

Meditemos hoje esta nota: a santidade da. 
Egreja, examinando em que, e como esta san
tidade deve manifestar-se:

1. Em seus m em bros.
2* Em sua dou trin a.



Este segundo característico separa a Egrejà 
verdadeira de todas as seitas humanas, e lhe dá. 
uma belleza unica neste mundo.

I. Nos membros da Egreja

A santidade é uma marca da Egreja de Jesus 
Christo, porque sendo esta obra de Deus, deve 
ser santa, como é santo tudo o que sáe do Co
ração de Nosso Senhor.

E’ Elle, de facto, que instituiu a Egreja, es
colhendo doze Apostolos...
- ’ E’ Elle que estabelecéu a hierarchia que cons- 
titue o governo da Egreja...

E’ Elle que ordenou aos Apostolos que fos=» 
sem prégar o Evangelho a todas as creaturas.

E’ Elle que transmittiu a sua autoridade, 
seus poderes, sua infallibilidade a Pedro e aos 
apostolos.

E’;Elle que assegurou a estabilidade de sua 
Egreja até ao fim dos séculos.

E' Elle emfim que prometteu de sempre es
tar com ella e de amal-a sempre.
' São Paulo diz : Jesus Christo amou a Egre

ja  e por ella se entregou a si mesmo para a 
santificar, purificando-a para que se apresente 
gloriosa, sem macula, nem ruga ou coisa seme^ 
lhante, mas santa e immaculada (Eph. V. 26, 27)

A santidade é pois inherente a esta obra que 
é inteiramente divina.

O principio desta santidade está na aspira* 
ção de assemelhar-se a Jesus Christo, conforme 
o desejo do Salvador: Sêde perfeitos como meu 
Pae celeste ê perfeito (Math. V. 48)

* ►* * .

Tal santidade deve manifestar-se nos mem.
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bros da Egreja que são : o seu chefe e os seus 
súbditos unidos a este chefe.

Ora, este chefe é Jesus Christo; é o seu úni
co fundador, como o prova a historia e o Evkn- 
gelho. No berço das seitas religiosas encontra-se 
sempre um homem... só para a Egreja Catholica 
se encontra o proprio Jesus Christo.

Depois de Jesus Christo ter subido ao céu, 
os chefes visiveis foram os Apostolos, dirigidos 
e confirmados pelo seu guia, São Pedro.

São Pedro, foi nomeado para esse fim pele 
proprio Salvador.

Depois dos Apostolos, os Bispos seus sucees- 
sores, sob a autoridade do Papa, successor de
S. Pedro, continuam a reproduzir a santidade de 
seu chefe divino.

Dos 263 Papas, de S. Pedro a Pio XII, 86 são 
canonizados: os outros têm sido homens de ex
traordinárias virtudes, contra quem nada podem 
as calumnias gratuitas dos inimigos da Egreja.
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Entre as Egrejas, só a Egreja Catholica pos- 
«ue santos entre os seus membros.

Todos os catholicos não são santos, é certo, 
porém sempre ha santos entre elles, e isto é o 
bastante para provar que a Egreja é'santa.

Sómente a Egreja Catholica tem martyres ou 
almas generosas que dão a sua vida, para fica
rem fieis ao Evangelho e ao Papa.

Sómeate a Egreja Catholica tem apostolos, 
•que abandonam a sua familia, o bem estar, para, 
sem interesse material nenhum, levarem até aos 
confins do mundo, o Evangelho de Jesus Christo.

Somente a Egreja Catholica tem religiosos
4)u almas generosas que juntam ao cumprimento



da lei de Deus, as sublimes virtudes de castida
de perfeita, de obediência completa, de pobreza 
voluntária.

Sómente e Egreja Catbolica tem milagres, 
que são a affirmação positiva da acção divina 
em favor da. santidade de seus filhos.

Logo, só a Egreja Catholica possue a santi
dade, em seu ôhefe e em seus membros ; ella èr 
pois, a unica Egreja divina.

II. Em sna doutrina

A Egreja Catholica é também a unica santa 
«m sua doutrina, só ella conserva em toda a 
sua integridade a doutrina e a moral de Jesus 
Christo.

Toda religião consta de uma doutrina (dogma) 
de uma moral e de um culto.

De facto, basta percorrer os ensinamentos da 
Egreja para ver que ella adopta integraímente 
todas as verdades ensinadas por Jesus Christo^

Os inimigos da religião, guiados pela igno
rância e pelo vicio, podem accusar a Egreja da, 
•ter inventa,do novos dogmas e novos mandamem 
tos, porém nunca poderão provar as suas as
serções.

Não ha um unico ensinamento da Egreja que 
não tenha a súa raiz e a sua prescripção na 
Sagrada Escriptura; como não se encontra no 
Evangelho uma unica verdade, que a Egreja não 
adopte e não proponha aos fieis.

O fructo da moral divina, diz S. Paulo, ê a 
pratica de toda a especie de bem. (Eph. V. 9) E, 
esta especie de bem é o afastamento do pecca- 
do e a pratica da virtude.

Ora, não ha um unico vicio que a Egreja não 
reprove e condemne; como não ha uma unica
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virtude que ella não exalte, nem uma unica bôd 
obra que não aconselhe e favoreça.

O culto é a manifestação publica do dogmà 
o da moral, e como tal, fôrma uma parte es-- 
sencial da religião.

O objecto deste culto é Deus, fonte de toda 
a perfeição; a Virgem Maria, ideal de pureza e 
de virtude, que Deus elevou ao máximo grau de 
dignidade: o de Mãe de Jesus Cbristo; os San
tos modelos admiráveis de virtude.

As fôrmas deste culto, são tocantes de sim
plicidade e de grandeza, harmonizando-se per- 
feitamente com as aspirações da alma humana. 
Póde-se pois dizer que a Egreja Catbolica é tão 
santa em seu culto, como o é em seu dogma e 
em sua moral.
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III. Conclusão

A santidade é pois um dos caracteres dis- 
tinctivos da Egreja verdadeira.

Jesus Cbristo fundou a sua Egreja, para for
mar santos: é a sua grande e sublime finali
dade.

Si examinássemos qual é a Egreja que pro
duz santos, verificaríamos este phenomeno ex- 
tranho, que seria o bastante para dissipar qual
quer duvida..

Sómente a Egreja Catholica produz santos 
e os produz por milhares... Santos illiistres, mi
lagrosos, canonizados, e santos desconhecidos, 
não menos heroicos talvez, mas que Deus não, 
escolheu para serem os luminares de seu tempo.

Quantos Catholicos admiráveis que lutam 
contra as paixões, que vencem o mal e fazem 
o bem.

Em toda parte, em todos os paizes, épocas e



edades, encontram se taes homens, porque a Egre
ja  põe em pratica todos os meios de santificação 
estabelecidos por Jesus Christo.

O* santa Egreja, os grandes homens te per
tencem ! exclamava José de Maistre.

Contemplando, a vida do Catholicismo, a 
exuberância da sua santidade, dezenove séculos 
depois da partida de seu fundador, podemos ex
clamar também :

O’! santa Egreja, os grandes e pequenos 
santos te pertencem!

EXEMPLOS

1. Os ladrilhos da Cathedral
Um professor .de historia natural, acostuma

do a tudo examinar nas minúcias, com o micros- 
copio, entrou um dia na Cathedral de Reims, pa
ra examinar a construcção e ver, si de facto era 
o monumento artístico, tão falado no mundo dos 
artistas.

Percorreu todas as partes do immenso edi
fício, examinou tudo com o blnoculo, desde as 
abóbadas da entrada até os ladrilhos de mosaico.

Emquanto estava assim examinando tudo, en
trou um engenheiro, igualmente attrahido pela 
mundial fama da Cathedral. Este parou no fundo 
da nave central, e examinou longamente o cori- 
juncto da architectura, das columnas, ;arcos e 
architraves; cpm o lapis na mão, annotava, cal
culava, e no fim sentiu-se como extasiado deante 
da ousadia e majestade desta architectura ini
mitável.

Emfim, os dois observadores encontraram-se, 
e logo se reconheceram como estando a fazer 
um mesmo exame artístico. 16
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0 engenheiro não poude conter-se.
— E’ admiravel! é inimitável! exclamou enu 

alta voz... Que ousadia de linhas, que força *do 
concepção! E olhava, embevecido, estas mara
vilhas da arte.

O professor de historia natural ficou insen
sível, e objectou logo:—Não é bonito, não! Ha 
defeitos, falhas! olhe, lá em cima encontrei séi» 
ladrilhos quebrados e duas janellas sem vidros..* 
é feio isto, a cathedral não possue belleza, nem 
arte.

*■ Custou* ao engenheiro fazer comprehender 
ao professor que a arte de um edifício está no 
conjuncto das linhas, na combinação das partes,, 
e que uns ladrilhos quebrados nada influem no 
conjuncto da obra.

Os inimigos da religião empregam o mesmo- 
methodo. Olham para a Egreja, examinam uns 
escândalos locaes, bradam que tem havido maus- 
padres, que ba abusos, superstições, descobrindo 
deste modo uns ladrilhos quebrados no immenso 
edifício da Egreja, e não enxergam a santidade 

. total, universal, que esta Egreja possue e com- 
munica a seus filhos.

Sim, são sombras num quadro artístico... po
rém, é precisamente taes sombras que fazem so- 
bresair o conjuncto da virtude que ali floresce*

2. 0  patrão e o jardineiro

O patrão percorreu o. seu vasto jardim em 
companhia do jardineiro. Encontraram uma ma
cieira carregada de fructos, mas tendo no chão 
uma duzia ae fructos cahidos.

0 patrão examinou as maçãs cahidás, que 
ifistavam bichadas. Indignado, deu ordem áo jar-



Mineiro qüe arrancasse a macieira por ter maçãs~ 
/bichadas.

—Mss, patrão, exclamou o jardineiro, não é a" 
macieira que está bichada, são apenas umas fru- 
•cjtas mordidas pôr insectos, que amadureceram 
antes do tempo e cahiram, note, porém, que ao 
lado de uma dúzia de maçãs cahidas, ha cente
nas em condições perfèitas. ' 1

Quantos homens, aem espirito de Deus, en
contrando um escandalo ou um abuso na Egreja» 
perpetrado por particulares, accusam. logo a 
Egreja de não prestar. '

A culpada não é á Egreja, são certos maus. 
eatholicos, indignos de pertencer a esta Egreja.

Â Egreja é santa, , embora-nâo o 6ejam todos 
•os seus filhos, como V  macieira p.óde. ser boa, 
apelear de todos os seíis fructos não serem de 
primeira qualidadè. v : : • ■
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3o DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGEI.HO (Luo. |XV. 1—10)

1. Naquelle tempo, aproximavam-se de Je
sus os publicanos e os peccadores para o ouvi
rem.

2. Os phariseus, porém, e: os doutores da 
lei murmuravam, dizendo: Esti? homem acolhe 
os peccadores e come com elles.

3. Então Jesus propoz-lhes a seguinte pa
rábola :

4. Quem é de vós que, possuindo cem ove
lhas, e tendo perdido um á delias, não deixa as 
noventa e nove no deserto e vae atraz daquel- 
la que se perdeu, até encontrai-a?

5. E havendo-a encontrado, põe-nà aos hom- 
bros, cheio de alegria.

6. E, de volta d casa, reune os amigos e 
vizinhos, dizendo : Alegrae-vos commigo, porque 
achei a minha ovelha, que andava perdida.

7. Digo-vos que semelhantemente maior jú 
bilo haverá no céu por um peccador que fizer 
penitencia do que por noventa e nove justos 
que não precisam de fazer penitencia.

8. Ou qual a mulher que, possuindo dez dra- 
chmas, e tendo perdido uma, não accende a 
candeia, e varre a casa, e a procura com mui
to cfan, até encontral-a?



9. E, tendo a achado, reune ps suas ami
gas e vizinhas e lhes diz: Alegraevos commigo, 
porque achei a drachma que havia perdido.

10. Assim, eu vos declaro que tal será o 
júbilo entre os anjos de Deus por causa de 
um peccador que fizer penitencia.

COMMENTARIO APOLOGETICO

A universalidade da Egreja
Belia e tocante lição de misericórdia a que 

Jesus nos dá no Evangelho de hoje.
Esta misericórdia extende-se a todas as almas, 

sem excepção : O Filho do Homem veio salvar 
o que estava perdido. Ora, pelo peccado origi
nal, o mundo inteiro estava perdido..'. Todos pois, 
devem ser’salvos. *

A Egreja, fundada por Jesus Christo, tem por 
fim dirigir as almas para o céu.

Para poder realizar este fim e a'tingir todos 
os homens torna-se necessário que esta Egreja 
seja universal.

E’ esta universalidade, ou catholicidade da 
Egreja que vamos meditar hoje, examinaudo as 
duas prerogativas que formam tal Catholicidade 
a saber:

1* O deposito de todas as verdades.
2* A sua extensão ao mundo inteiro.
Estas duas condições são uma 3a nota cara

cterística da verdadeira Egreja de Jesus Christo.

I. Deposito de todas as verdades

A universalidade ou Catholicidade é uma 
marca necessariá*da.,verdadeira Egreja. porque,
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sendo necessário para a salvação, o conhecimen
to das verdades re\eladas, Deus devia confiar 
estas verdades a uma sociedade, estabelecida 
por Elle, para assegurar a salvação de todos os 
homens.

E não sómente devia confiar-lhe estas ver
dades, mas devia ordenar que as fizesse conhe
cidas por todos, e dar-lhe os meios para que as 
íizesse chegar ao conhecimento de todos.f

Sem isso, Jesus Christo não alcançaria a 
meta almejada: vindo a este mundo para a sal
vação de todos.

Ora, sómente a «Egreja ‘Catholica póde rei
vindicar para si esta universalidade, e isto comv 
toda justiça por lhe ser este nome tão especial, que 
Santo Agostinho e São Cyrillo de Jerusalém, já 
diziam em seu tempo:

«Embora todos os herejes queiram ser ea- 
tholicos, quando um extranho lhes pergunta: Ònde 
está a Egreja Catholica? não ha um só que te
nha a ausadia de indicar o seu templo ou a sua 
casa».

A Egreja Catholica, e sómente ella, possue 
a  universalidade das verdades reveladas.

Destas verdades, Jesus Christo communicou 
pessoalmente umas a seus Apostolos, prometten- 
do-lhes o Espirito Santo, que lhes ensinaria o 
restante.

Os Apostolos communicaram todas estas ver
dades á Egreja, quer por escripto no Novo Tes
tamento, quer oralmente pela prégação que foi 
recolhida pelos primeiros fieis, e a qual chama
mos: tradição.

** *
Possuindo deste medo a universalidade das 

verdedes rcvelidas, a Egreja cennrun.icu tçtai
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verdades ao mundo inteiro, conforme- a* ordem 
recebida de seu chefe e fundador, que lhe disse :

Ide por todo o mundo prégae o Evangelho» 
ra t&êa crewtura, (Marc. XVI, 15) dae de gra,- 
i.ça o que d<e graça recebestes. (Math. X. 8) O que 
w&s digo nas trevas, dizei-o ás claras: e o- que 
wos -ê dito :ao ouvido, prégae-o sobre os telhados.

' (Math. X. 27)
E a Egreja obedece : Ella não sepulta a ver

dade num segredo mysterioso, ella não tem, como 
tinham os sacerdotes pagãos e os philosophos 
antigos, suma doutrina publica e outra privada;: 
ella diz tudo o que sabe, e o diz a todos.

Como Mãe desvelada, a Egreja distribue a. 
verdade com intelligencia, proporcionando-a á 
intelligencia, á idade e ao caracter de cada um.

A Egreja é uma Mãe; a verdade é um ali
mento.

. Ora, a mãe prudente prepara, ella mesma, o 
alimento para seus filhos, e não lhes serve sinão 
o que podem assimilar.

I

ÍJL Extensão ao mando inteiro.

. I? a segunda qualidade : a universalidade da. 
doutrina de Jesus Christo. Tal doutrina, sendo 
destioada a todos, deve ser espalhada no mundo- 
inteiro, até o fim dos tempos.

E’ uma nova ordem de Jesus Christo: ser- 
me-eis testemunhas em Jerusalém e em toda a 
Judéa e na Samaria, e até as extremidades da 
terra. (Act. I, 8)

Vivendo ainda os Apostolos, já a Egreja fa
zia ouvir a sua voz no mundo inteiro; ia á procu
ra  dos barbaros no meio das suas florestas, dos 
selvagens nos desertos, voando tão depressa como*
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os conquistadores dor, novos mundos, para fazer 
brilhar a luz evangélica.

Sem duvida, não se devem interpretar estas 
palavras no sentido de que, a Egreja enche o mun
do, de um modo physico : isto não é exigido para 
o cumprimento das promessas.

Nós dizemos que os Romanos eram os senho
res do mundo inteiro, embora varias nações esca
passem ao seu dominio; assim a Egreja Catholiea 
é conhecida sobre todos os pontos do universo, 
e não ha talvez uma cidade no mundo, onde não 
tenha ella os seus adherentes.

0 protestantismo com suas 888 ramificações 
é apenas conhecido em certos logares e em cer
tos paizes, e não goza de universalidade sinão 
como erro, e não como doutrina fixa.

Numa escola de meninos pobres, na Ingla
terra, a professora perguntou a uma das alu- 
mnas catholicas: Chamam a Egreja Romana Ca- 
tholica, porque está espalhada no mundo inteiro; 
porque a heresia, que está também no mundo 
inteiro, não se chama Catholiea?

A meniaa intelligente respondeu, com uma 
sabedoria que não se julgaria de menina:

«A Egreja Romana é chamada Catholiea não 
sómente porque está espalhada em toda parte, 
mas também porque em toda parte Ella é a 
mesma.

A heresia encontra-se também em toda parte; 
em cada região, porém, ella é differente da de 
outras regiões, visto ser dividida num numero 
incalculável de seitas, adoptando uma o que ou
tra rejeita».

A resposta não pedia ser mais exacta...
Não é necessário que o universo inteiro, ao 

mesmo tempo, conheça e professe a religião Ca- 
tholica; basta que aos poucos e successivameu-
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te, ella tenha sido prégadá em todo o mundo, 
de onde póde ter desapparecido pela heresia ou 
a apostasia.

Apoiando-se sobre o testemunho de nume
rosos navegadores e intimoratos desbravadores, 
póde-se affirmar que todo o globo já foi percor
rido, por mar e por te rra ; e que, nas ciuco par
tes do mundo, por toda a parte, penetrou o 
Evangelho. O mundo foi, é, e ficará cathelico, 
embora infelizmente, haja muita ignorância, mui
ta, indolência, muita frieza.

III. Conclusão
A catholicidade ou universalidade da Egreja 

é, pois, um facto inconteste.
Ella possue o deposito de todas as verdades, 

e ninguém póde assignalar uma verdade evan
gélica qué não seja ensinada pela Egreja.

Além disso, Ella transmitte estas verdades 
ao mundo inteiro, pelo heroísmo e a santidade 
da sua legião de Missionários, que, desde os 
apostolos até hoje, percorrem as plagas mais 
remotas e mais selvageüs, para ali implantarem 
o reino de Deus.

O resultado corresponde a estes esforços. 
A Egreja Catholica, e só ella, é conhecida no 
mundo inteiro; grupa se em redor da sua auto
ridade tudo o que ha de mais sincero, honesto, 
virtuoso e heroico.

Quantitatiuamente, ella abrange o mundo, e 
qualitativamente ella é centro de todas as virtu
des que florescem no universo.. .

Nenhuma seita religiosa póde attribuir-se es
ta universalidade, como não póde attribuir-se 
nem a unidade, nem a santidade, já expostas. Si 
a Egreja Catholica não é a verdadeira, então to
das as seitas christãs são falsas, e.o christianismo
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inteiro é uma illnsão de centenas de milhares de? 
homens, atrsvez dos séculos.

' )  t.

EXEMPLO — Á E g re ja  e Victor Hugo

Victor Hugo acabava de atacar á Santa S& 
na Camara dos deputados. Montalembert respon
deu com um discurso celebre, do qual cito ape
nas fragmentos:

«Senhores. O discurso que acabaes de ouvii* 
já recebeu o castigo que merecia, nos applausos 
da opposição!»

A estas palavras, a esquerda irrompeu com 
furor; e, durante 5 minutos o orador foi obriga
do a calar-se. Continuando, completou:

«Em vista de a palavra «castigo» vos ferir,, 
retrato-a e a substituo pela de «recompensa».

E’ neste discurso que se encontra a passa
gem famosa e tão admirada: «Póde-se negar a. 
força da Santa Sé, mas não a sua fraqueza, que 
faz a sua força indomável contra vós...

Permitií-me uma comparação familiar: Quan
do um homem é coagido a lutar contra uma mu
lher, si esta não é a ultima das creaturas, ella 
só póde affrontal-o impunemente. Ella lhe diz:— 
Batei, vós vos deshonraes, mas não me vencereis.

Pois bem, a Egreja é uma mulher. Ella é 
muito mais que uma mulher, é mãe; a mãe da. 
Europa, a mãe da sociedade moderna.

Podeis ser filhos desnaturados, filhos revol
tosos e ingratos, sempre sois filhos. E chega o 
momento em que esta luta parrecida se>torna in- 
-supportavel ao genero humano, em que aquelle 
que a começou cahirá esmagado, ou pela derrota 
ou pela reprovação unanime da humanidade!»

Nunca discurso foi tão applaudido numa re
união.
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4o DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Luc. V. 1—11)

1. Nàquelle tempo, estava Jesus no'lago de 
<Genesareth, e a multidão do póvo se atropella- 
wa para ouvir a palavra dé Deus.

2. E viu duas barcas que: estacionavam d 
òorda do lago: e os pescadores tinham sahido, 
e lavavam as redes. .;

3. E entrando numa destas barcas, que era 
a de Simão, rogou-lhe que se afastasse um pou
co da terra. E estando sentado, ensiriava o po
vo, da barca.

4. E quando acabou de falar, disse a Simão: 
Faze-te mais ao largo, e lançae as vossas redes 
para pescar.

5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, 
tendo trabalhado toda a noite, não apanhamos 
nada, porém sobre a tua palavra lançarei a rede.

6. E tendo feito isto, apanharam grande 
quantidade de peixes, e a sua rede rompia-se.

7. E fizeram signal aos companheiros• 
que estavam na outra barca, para que os 
viessem ajudar. E vieram e encheram tanto am
bas as barcas, que quasi se afundavam.

8- E Simão Pedro vendo isto, lançou-se aos 
pês de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor± 
pois eu sou. um h&mem pc?cador.
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9. Porque tanto elle como todos que se en- 
contravam com elle ficaram possuídos de es
panto por causa da pesca de peixes que tinham 
fe ito:

10. E o mesmo tinha acontecido a Thiago 
e a João, filhos de Zebedeu, que eram compa
nheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: Não 
tenhas medo: dessa hora em diante serás pes
cador de homens.

11. E trazidas as barcas para a terra, dei
xando tudo, seguiram-no.

COMMENTARIO APOLOGETICO

A apostolicidade da Egreja
Para terminar os quatro característicos que 

devem distinguir a Egreja verdadeira das demais 
seitas religiosas, resta-nos um ultimo a conside
rar : a apostolicidade, isto é, o facto de ter sido 
fundada por Jesus Christo, sobre os Apostolos.

E’ o Evangelho que nos fornece mais esta. 
quarta nota. Este Evangelho de hoje narra a 
pesca milagrosa e a vocação dos Apostolos.

Esta pesca representa a acção dos Apostolos. 
no mundo: devem ser pescadores de homens.

Havia lá duas barcas que estavam á mar
gem do lago, diz o Evangelho.

Jesus entrou numa dellas, na de Pedro, e dei- 
la manda lançar as redes para pescar.

Como tudo é significativo e claro!
Jesus muda o officio dos Apostolos: de pes

cadores de peixes vão tornar-se pescadores de 
homens.
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Jesus estava com elles, na barca de Pedro.
Elle preside: Pedro é o piloto.
Esta barquinha é a Egreja Catholica.
Jesus é o chefe supremo.
Pedro é o seu representante.
Os Apostolos são os seus auxiliares.
A Egreja está fundada. O seu chefe está es

colhido, o officio de seus ministros está dètermi- 
nado.

Basta agora provar que a Egreja fundada, 
nesta hora solemne se tènha perpetuado atravez 
dos séculos, continuando a ser a Egreja apostóli
ca. E' o que vamos fazer meditando esta apo- 
stolicidade:

1. No governo da Egreja ;
2* Na doutrina que ensina.
Eis dois pontos importantes, que devem dissi

par as ultimas trevas que podem envolver o es
pirito dos ignorantes ou illudidos.

I. Apostolicidade no governo

A apostolicidade da Egreja é fundada sobre 
as palavras de Jesus Christo que disse que iria 
fundar a sua Egreja sobre Pedro, o chefe dos- 
Apostolos: Tu és Pedro e sobre esta pedra edi- 
ficarei a minha Egreja (Math. XVI. 18)

Disse-lhes também: «Ide por todo o mundo,, 
prégae o Evangelho a toda creatura. (Marcos, 
XVI. 15)»

Por ordem divina, a Egreja tem pois o dever 
de espalhar a religião de Jesus Christo no mun
do inteiro.

Este ensino deve encontrar-se em todos o& 
tempos, sem interrupção, sempre idêntico, e sem
pre prégado pelos Apostolos e seus successores.

- A razão nos demonstra a mesma verdade: a.
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Elgreja é uma sociedade, é a significação, da pa
lavra : Egreja, significa: reunião.

Ora,, em toda sociedade, é necessário para 
a sna estabilidade que os governantes recebam 
o seu poder, da autoridade suprema, directamen- 
te ou indirecl amente, por um intermediário se
guro.

E’ preciso pois que, na Egreja verdadeira, em 
qualquer momento da sua existência, se possam., 
encontrar os Apostolos, e por elles Jesus Cbristó 
vivo, falando, agindo, pelo Papa, e pelos Bispos,, 
pois S. Paulo disse: que o Espirito Santo haviáü 
posto os Bispos para regerem a Egreja. ÍActos 
XX. 28)

Cada um delles deve poder dizer:
Não sou eu quem mando ou ensino; mas 

sim, Pedro, Jesus Christo.
Examinando de perto o governo da Egreja, 

achamos necessariamente que o modo de gover-, 
mar que a distingue hoje, é o mesmo, sem ne- 
.nhuma modificação, que aquelle estabelecido por 
Jesus Christo.

Podemos remontar de Pontifice a Pontífice, 
de Pio XII governando hoje, até chegar a São . 
Pedro, e até a Jesus Christo, sem encontrar ou
tra difficuldade a não ser a da eleição do Papa. 
«m certas épocas perturbadas.

, Nunca alguém poade dizer: «a Egreja Catho- 
liça não existe mais!» Ella mudou o seu modo ; 
de governar.» \

Os impérios são substituídos pelas monar- 
chias, as monarchias, pelas republicas, as repu- ; 
fclicas, pelo totalitarismo, um só governo não mu-; ; 
d a : é o governo da Egreja.

Sente-se neste facto qualquer cousa de so- -í 
lurehumano, p 'is as mudanças de nações, de 
•tempo, do civiii2aeão, de iJcas, se produzem com
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uma imperiosidade irresistível, abatendo instituí- 
ções, homens e reinos, e no meio destas revo
luções demolidoras, o governo dá Egreja Catho- 
lica permanece sempre o mesmo.

Não póde ser uma instituição humana: é- 
necessariamente divina.

If. Apostolicidade na. doutrina

Eis porém, uma maravilha mais admiravel ain
da: A Egreja Cathoíica póde provar que o sem 
ensino é o mesmo que o dos Apostolos.

Nesta larga successão de Soberanos Pontifir 
ces, guardas da doutrina, interroguemos por aca
so, a um destes Papas.

Um S. Clemente, do segundo século,
Um S. Yictor, do terceiro,
Um S. Marcellino, do quarto,
Um Sto. Anastacio, do quiüto.
Um S. Symmacho, do sexto,
Um S. Bonifácio, do sétimo,
Um S. Sérgio, do oitavo, etc.
Ou aos últimos, do século passado, indague

mos delles qual é a sua doutrina... e cada um- 
delles repetirá a palavra de Jesus Christo:

Mea doctrína non est mea, scd ejus qut 
misit me (Joan. VII. 16).

A minha doutrina não é minha, mas daquel- 
le que me enviou.

. E’ o que o Papa Leão XIII, escreveu numa. 
das suas encyclicas em nome de todos os Papas.

«Esta doutrina não é nossa; transmittimol a 
tal qual a temos recebido, e não nos é permitti- 
do subtrahir ou ajuntar lhe nem um jota».
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a  sua força principal, pois o dilemma é irrefutável. 
A Egreja remonta até aos Apostolos, é histórica 
e evangelicaraente certo; ora, Jesus Christo pro- 
metteu estar sempre com a sua Egreja, não per- 
mittindo que as portas do inferno prevalecessem 
contra ella.

Logo, das duas uma, conclusão deve ser ado- 
ptada : Ou o Christo foi fiel a sua palavra ou men
tiu.

Si foi fiel, a Egreja não póde ter cahido no 
erro, e contiaúa a professar a religião verda
deira. Si foi mentiroso, Elle deixa de ser Deus;-r 
e então ióra com o Christianismo . inteiro, esta
mos todos illudidos, enganados.

Este argumento impressionava tanto os an
tigos doutores, que faziam d elle o argumento 
•exclusivo contra os herejes.

«D’onde vindes ? » perguntavam.
De quem recebestes a vossa missão ?
O que annunciaes é novo... não succedestes 

a ninguém ; sois sómente de hontem.
No segundo século, certos christãos diziam- 

se discípulos de Marcion: Tertuliano os fulmi
nava com estas palavras : «Sois de hontem».

No 4o e 5° séculos certos christãos diziam-se 
discípulos de Ario e de Nestorio. Santo Athanasio
S. Leão e Santo Agostinho os confundiam com 
estas simples palavras : «Sois de hontem».

Em tempos mais recentes, Luthero, Calvino, ' 
Henrique VIII, Knox, Allan Kardec, appareceram 
na scena do theatro'heretico. Para confundil-os 
basta dizer: «Sois de hontem!».

São novidades, são obras dos homens, pois 
não têm nenhuma ligação com ,os Apostolos e * 
•com Jesus Christo. São ramos decepados do tron- 
no, e o pouco de odor que possuem, devem-no 
.ao pouco de seiva catholica que lhes resta.
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III. Conclusão

A conclusão é de longo alcance: de conso
lação para os Catholicos, de esmagadora reve
lação para os dissidentes.

E’ certo que Jesus Christo instituiu uma. 
Egreja: «Edificarei a minha Egreja».

E’ certo que esta Egreja foi construída so
bre Pedro: «Sobre esta pedra (Pedro) edificarei»

É certo que esta Egreja é uma só: aAminh<í 
Egreja. E para descobrir esta Egreja, no meio 
das muitas egrejas hereticas e schismaticas que 
pretendem ser a Egreja verdadeira, é preciso re
montar ahi ao berço destas egrejas, e escolher 
aquella que por uma suçcessãó ininterrupta fi
que ligada aos Apostolos e ao proprio Christo...

E’ uma verificação relativamente facil.
O protestantismo em bloco, sem falar das 

suas centenas de denominações ou seitas, não 
remonta além de Luthero.

E’ em 1518 que Luthero lança o seu pro
testo contra a autoridade da Egreja, e funda o 
seu triste protestantismo.

E’ em 1847 nos Estados Unidos, que as Ir
mãs Fox protestantes lançaram as bases do lou
co espiritismo.

E quando nasceu a Egreja Catholica ?
Quem foi o seu fundador ?
Ax historia emmudece, os séculos emmude- 

cem ... e só uma voz: á da verdade, exclamou: 
Ella nasceu á beira do lago de Genesareth, sob 
a voz de Christo dizendo: «Farei de vós pesca
dores de homens... Pedro, apascenta as minhas 
ovelhas, apascenta os meus cordeiros . . .  Dou-te 
as chaves do reino do céu... Quem vos escuta, a 
mim escuta ... Ide no mundo inteiro, prégae o 
Evangelho a toda creatura». 17



Eis o fundamento da Egreja: Catholica, pos
to por Jesus Christo, sobre os Apostoios.

Sómente esta Egreja é Apostólica...
Sómente ella é a Egreja verdadeira de Jesus 

Christo.

EXEMPLO — Cl engano é impossível

Incalculável é o numero dos inimigos da 
Egreja. Ella é o objecto do odio dos escravos da 
peccado, por causa do zelo, com que persegue 
o vicio — dos herejes, por causa do testemunho 
que dá á verdade — dos incrédulos, por causa 
da perseverança com que põe a calvo os sophis- 
mas da sua falsa sabedoria e da sua profunda.: 
ignorância.

E estes inimigos não se apresentam isolados 
contra a Egreja; embora estejam elles mesmos,, 
continuadamente em guerra entre elles, fazem. 
causa commum, desde que se trata da Egreja.

Lutherano e reformado, mytho e racionalis- 
~ta, hereje e schismatico, maçon, pantheista, atheu, 
livre-pensador, todos contractaram uma alliança. 
sagrada contra a Egreja. Mais de um principe 
empresta a esta liga de odio, a espada que lhe 
foi confiada por Deus para castigar os criminosos.

Esta liga de odio tem nas mãos a imprensa, 
-<pie se enche de calumnias contra a Egreja, e 
tem também recursos pecuniários immensos.

E apesar de toda esta potência que se levan
ta contra ella, a Egreja Catholica, tão ultrajada, 
tão calumniada, nos jornaes, nas escolas, nos li
vros, apresentada como um cada ver em putre-: 
facção, despojada de todo esplendor terrestre 
esta Egreja Catholica permanece sempre a mes
ma, faz cada dia novas conquistas,
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; Mais ella é perseguida por causa da verda
de, mais ella se firma na verdade.

Os Imperiòs cahem e eíla fica em pé no meio 
das ruínas.

E’ bem deante de tal scena que se deve ex
clamar : o dedo de Deus está ahi! ... e dizer 
com Ricardo de São Victor: «Si nós nos engana
mos, Senhor, és tu que nos enganaste, pois to
das estas cousas têm sido confirmadas por tan
tos prodígios e por milagres tão estupendos, que 
não podem se ter realizados-sem vós».
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5o DOM. dep.”.de PENTECOSTES
EVANGELHO (Matb. V. 20—24)

Naquelledempo, disse Jesus aos seus discípu
los :

20. Si a vossa justiça não exceder á dos 
eseribas e á dos phariseus, não entrareis no rei
no dos céus.

21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: — 
Não matarás, e quem matar será condemnado 
em juízo.

22. Pois eu digo-vos que todo aquelle que 
se irar contra seu irmão, será condemnado no 
conselho. E o que lhe disser: louco, será con
demnado ao fogo da gehenna.

23. Portanto, si estás para fazer a tua of- 
ferta deante do altar, e te lembrares ahi que teu 
irmão tem alguma cousa contra ti,

24. deixa lá a tua ofterta deante do altar, 
e vae reconciliar-te primeiro com teu irmão e 
depois vem fazer a tua ofterta.

COMMENTARIO APOLOGETICO

O erro protestante
O Evangelho começa com uma solemne affir- 

irípcão da necessidade da justiça e com a .con- 
demnação dos phariseus:



Si a , vossa justiça não exeeder a dos escri
tas e phariseus, diz o Saívádor, não entrareis 
no reino dos cêusl

Tal justiça pharisaica era toda de appa- 
rencia.

Evitavam os phariseus cuidadosamente tudo o 
que podia desacredital-os aos olhos dos homens, 
más não davam importância ao interior que só 
Deus enxerga.

Assim fazem também as seitas religiosas 
falsas, fazem consistir a sua religião era certas 
praticas exteriores.e não se preoccupam com o 
interior.

Entre estas seitas apresenta-se em primeiro 
logar o protestantismo.

Depois de termos estudado os quatro prin- 
cipaes distinctivos da Egreja verdadeira, e em 
consequência, da religião verdadeira, será util 
verificar que nenhuma das seitas religiosas hu
manas possue taes caracteristicos.

Falemos do erro mais espalhado, ou melhor 
dos milhares de erros englobados sob o titulo de 
protestantismo, averiguando que tal protestan- 

. tismo, fundado por Luthero, é umá aberração ra
dical contra os principios básicos da religião.

Vejamos : .
1* O que :é o protestantismo.

: 2* Quaes são os seus erros básicos.
Basta coDhecer estes dois aspectos do pro

testantismo para se comprehender que nada pos
sue dos requisitos de uma religião divina.

I. O que é o protestantismo

Não devia haver no christianismo sinão uma 
ünica religião, pois que Jesus Christo ensinou um 
unico conjuncto de doutrinas, e estabeleceu uma
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unica autoridade, porém espíritos irrequietos, 
levados pelo orgulho ou arrastados pela sensua
lidade, achavam certas verdades diííiceis de crer 
e penosas de praticar, por isso procuravam ada- 
ptal-as a suas paixões, negando-as ou desnatu- 
rando-as.

E’ a origem das seitas hereticas entre as 
|quaes a principal é o protestantismo.

A egreja protestante foi fundada por Marti? 
pho Luthero, monge apóstata, de um orgulho 
sem medida e uma de sensualidade sem barreira.

•Foi em 4517 que o hereje separou uma par
te da Allemanha, da Egreja Gatholica.

Pouco depois em 1532, Calvino fez na França, 
o que Luthero havia feito na Allemanha.

Os discípulos destes dois herejes, ambos de 
Tida escandalosa e devassa, chamam-se protes
te ntes, porque protestaram contra a autoridade 
-da Egreja.

O nome de reformados lhes foi dado em 
âJlusão á pretensa missão que Luthero e Calvino 
se arrogaram, de reformarem a Egreja de Jesus 
Christo.

Um protestante é, pois, um christão que pro
testa contra as doutrinas e praticas da Egreja 
Gatholica.

E’ a sua definição essencial: E’ uma aver
são commum â doutrina Catholica, ou ainda: E’ 
a doutrina Catholica hostilizada, ou ainda: E’ 
uma negação de tudo o que affirnia a Êgreja 
Catholica.

Eis três definições exactas da essencia do 
protestantismo.

Quando a Egreja Catholica diz: S im ; o pro
testantismo retruca : não. Quando Ella d i z n ã o ; 
d protestantismo brada: sim.

Esta mania de protestar fez dizer a. um bis:

262 — COMM E.NT ARIO APOLOGETICD:



I

po protestante com uma sinceridade um tanto 
brutal, porém, clara: O protestantismo éa abju- 
ràção do papismo-.

0 celebre De Maistre, tem uma phrase pro
funda neste mesmo sentido: O protestantismo; 
diz elie, conserva apenas o mesmo nome, mu
dando continuadamente a sua fé, porque, seu no
me sendo puramente negativo, e exprimindo ape
nas à renuncia ao Cathoticismo, menos elle acre
dita, mais elle protesta, e melhor protestante elle 
é. (Do Papa L. IV. C. 5)

Protestar é, pois, da essencia do protestan
tismo,

«No dia em que elles deixassem de refor.-> 
mar e protestar, diz Sabatier, professor protes
tante da faeuldade de Paris, no dia em que re
conhecessem uma autoridade exterior, como re
gra e prova de fé, nesse dia deixariam de ser 
protestantes, nesse momento se suicidariam.»

O protestantismo, como religião não existe,, 
o que existe são protestantes, ou homens que 
protestam contra a religião Catholica, e estes 
homens não têm outra ligação entre elles, sinão 
o protesto commum.

São cómmunistas na doutrina, como os boi-,
c.hevistas são cómmunistas nos bens exteriores.

II. O erro básico

Os erros protestantes são tantos quantas 
são as verdades que a Egreja Catholica ensina

O protestantismo só acredita em seu protes
to contra a Egreja, e si fossem sinceros deviam 
resumir a sua religião nesta phrase: «aífirma- 
mos tudo o que a Egreja Catholica nega; e ne
gamos tudo o que ella affirma.»

— A Egreja Catholica crê que S. Pedro e
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seus successores são os representantes de Chris- 
to na terra.

Os protestantes protestam: não querem chefe.
— A Egreja crê que Jesus Christo está re

almente presente na Eucharistia.
Os protestantes protestam: não admittem a 

Eucharistia.
— A Egreja crê na pureza immaculada da 

Mãe de Jesus, honrando-a e invocando a.
Os protestantes protestam: Maria áantissima 

é uma mulher como as demais.
— A Egreja crê na confissão, no poder que o 

sacerdote recebeu de Christo, de perdoar os pec- 
cados.

Os protestantes, não admittem o perdão dos 
peccados, são uns santinhos.

— A Egreja crê no céu para os justos, no 
inferno para os máus, e no purgatório para aqüel- 
les que têm de expiar ainda umas faltas.

Os protestantes protestam: o céu é para eíles 
só ; o inferno para os Romanos, e o purgatoiio 
não existe.

— A Egreja crê na intercessão dos santos, 
no culto dos finados, na união entre os vivos e 
os mortos.

Os protestantes protestam : não ha santos ; 
os mortos devem ticar esquecidos, e nada ha de 
commum entre os vivos e os mortos,

— A Egreja crê nos sete sacramentos, no 
poder da oração, no valor das bôas obras, nas 
indulgências coDcedidas para o. bem 'das almas.

Òs protestantes protestam : não ha sacramen
tos, a oração não tem valor, só valem os cânticos; 
o homem não deve fazer bôas obras, e as indul
gências são uma invenção do demonio.

— A Egreja crê na Biblia, como um livro di
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vino, exigindo úma interpretação authentica, fei
ta por uma autoridade legitima.

Os protestantes protestam, considerándo a 
Bíblia toda humana, a qual interpretam humana
mente e que se adapta ao sabor de cada um.

— A Egreja crê na tradição, ou palavra pré- 
gada por Nosso Senhor e os Apostolos, e não 
escripta.

O protestantismo só acceita a palavra es
cripta que torce a séu talante, e faz dizer o que 
elle quer.

5* DOM. DEP. DE PEN TEÇ O STES — 265

* III. Conclusão

Tal é o protestantismo: é uma continua oppo- 
sição á Egreja; um parasita do Catholicismo; só 
vive pela negação, e dá negação.

A Egreja Catholica tem um ensino 'positivo: 
o protestantismo é a sua negação.

A Egreja Catholica é o sol" luminoso e res- 
plandescente do dia; o protestantismo constitue 
as trevas dá noite.

A Egreja Catholica é uma instituição divina, 
harmoniosa, hierarchica; o protestantismo é a 
desordem, a revolta, a balburdia.

A Egreja Catholica é a arvore frondosa, em 
cujos ramos as aves do céu, que são os Santos, 
se aninham; o protestantismo é o parasita que 
chupa a seiva do tronco e dos galhos, para es- 
terelizal-os.

A Egreja Catholica é a ponte que liga a ter
ra ao céu, onde os homens devem passar para, 
da terra subirem ao céu.

O protestantismo é o abysmo horrendo, que 
passa por baixo da ponte, onde se precipitam 
aquelles que desprezam a ponte.



Para terminar, resumamos tudo em duas pa
lavras.

A. Egreja Catholica é a obra de Deus, fun
dada por Deus, sustentada por Deus, inspirada 
por Deus, fazendo as obras de Deus,

O protestantismo é obra de Luthero, Calvino, 
Knox, Leyde, e outros herejes, cada um mais: 
triste que o outro ; obra inspirada pelo orgulho 
e a libertinagem, sustentada pela teimosia e o 
interesse, fazendo obras de revolta e destruição. 
Vós os conhecereis pelüs seus fructos, propheti-' 
zou o divino Mestre^ (Math. VII. 20).

Para retomar o versiculo do Evangelho, por 
onde começámos, póde-se dizer que o protestan
tismo é a justiça dos phariseus, e estes não 
entrarão no reino dos Céus.

EXEMPLOS 

1* L u th e ro  e  C a th a r in a
Uma tarde Luthero passeava no seu jardim 

oom a sua amazia Catharina de Bora.
As esírellas brilhavam com extraordinário 

fulgor: o céu parecia em festa.
—Vês como brilham estas estrellas, disse Ca

tharina, apontando para o firmamento, como ê 
bello lá em cima!

Luthero, levantado os olhos, exclamou com. 
um riso zombeteiro:

— Oh ! deslumbrante ilJuminação!... mas ... 
infelizmente não é para nós!

— E por que ? replicou Catharina, seriamos 
por acaso, desherdados do reino do céú?

Luthero suspirou tristemente, impressionado 
por esta pergunta, e respondeu:
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— Talvez, em castigo de termos abandonado 
o nosso estado.

— Seria bom, então, voltar para elle? per
guntou Catharina.

— E’ muito tarde, o carro está por demais 
atolado, respondeu o, hereje, mudando de. con
versa.

Que confissão dolorosa, porém, clara!

2. O medo de Liátiiero

Conta-se na vida de Lutbero o seguinte:
Uma noite estava sentado ao lado da sua 

amazia Catharina, esquentando as mãos ao fogão 
da sala. Parecia taciturno, contrariado.

De repente, pegando pelo pulso o braço da 
companheira, introduziu-lhe a mão violentamente 
no meio das cbammas.

Cathariua soltou , um grito...
—Que tens, muJher ? disse Luthero, sombrio, 

que tens?! Temos que nos acostumar ao fogo, 
pois é o que nos espera no outro mundo!

Vê se neste facto, que o fundador do protes
tantismo não acreditava em sua reforma; nem 
podia acreditar, pois elle sabia que tudo era o 
fructo da revolta,

Naquelles momentos de Jucidez, não podia 
impôr silencio á sua consciência, e mau grado 
seu; revoltada contra si mesma, eila proclamava 
a unica verdade.

3. Confissão dé Melanchton

Melanchton era companheiro inseparável de 
Luthero. A seu proprio convite, sua mãe se fize
ra protestante, porém, sem convicção, 
o u Gahiu doente e sentiu a morte approximar-se.
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Chamou o filho, que a amava sinceramente.
Juntando as mãos, a velhinha perguntou sup- 

plicante a Melanchton: «Meu filho, como sabes, 
«u abjurei o Catholicismo para lhe agradar, mas 
sinto-me perturbada; seja sincero, agora que es
tou para morrer, e diga-me, si é melhor morrer 
como protestante ou voltar atraz e morrer como 
catholiea!»

O apóstata não hesitou.
— Minha mãe, disse elle, inclinando a cabe

ça, não posso eDganal-a: o protestantismo é tal
vez melhor para viver, mas o catholicismo é me
lhor para morrer.

E Melanchton mandou chamar um Padre ca- 
tholico para dar os últimos Sacramentos a sua 
mãe moribunda. (1) 1
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6“ DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Math. VIII. 1 -9)

1. Naquelles dias, havendo novamente gran 
de multidão e não tendo que comer, chamou 
Jesus os seus discipulos e lhes disse:

2. Tenho compaixão deste povo, porque ha 
três dias que não se afasta de mim, e não tem 
que comer.

3. E s i  o despedir em jejum para suas ca
sas, desfallecerão em caminho; porque alguns 
delles vieram de longe,

4. E os discipulos responderam-lhe: como 
poderá alguém sacial-os depào aqui no deserto?

5. E Jesus perguntou lhes : Quantos pães 
tendes? Responderam-lhe: sete.

6. Ordenou ao povo qué se. recostasse sobre 
a terra. E tomando os sete pães, dando graças, 
partiú-os e deu a seus discipulos, para que os 
distribuíssem ; e elles os distribuiram pelo povo.

7. Tinham também um pouco de peixinhos:
eelle os abençoou e mandou que fôssem distri
buídos. t

8. Comeram e Ficaram saciados, e dos pe
daços que sobejaram, levantaram sete cestos.

9. Ora, os que comeram eram cerca de qua
tro mil: e Jesus os despediu.
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Fontes dos erros protestantes
A multiplicação dos pães no deserto, é uma 

das scenas que encerram ensinamentos admirá
veis e práticos.

Jesus Christo tinha claramente em vista o 
grande Sacramento do amor: a Eucharistia; como 
tinha em vista a doutrina evangélica.

A primeira é o alimento das almas, a segun
da é o alimento do espirito, e da assimilação 
destes dois alimentos, resulta o amor do co
ração.

A intelligencia precisa de luz. Ef a doutrina 
•que lhe revela as maravilhas divinas.

A vontade necessita de força: é a Eucharis
tia, pão dos fortes, que lhe dá está força.

O coração quer amar; mas para amar deve 
.conhecer o ohjecto amavel, sentir-se attrahido 
para elle, pela vontade, de modo que a presen
ça deste duplo pão de vida é uma nova nota 
distinctiva da Egreja verdadeira, como a sua au
sência é uma prova de falsidade.

Meditemos hoje, este mysterio de amor; cori- 
siderando como a Egreja Catholica nos adminis
tra este duplo alimento, e como a egreja protes
tante fica delle completamente privada/Em ou
tros termos, vejamos num contraste flagrante Ò 
ensino: • -

1- Da Egreja C a th o lic a
2 * Da egreja p ro te s ta n te .
Estes dois aspectos da verdade são um raio 

de luz intensa que dissipa a doutrina falsa e friá 
do protestantismo.
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I. O enstáo Catholico

0 ensino Catholico é de uma harmonia perfei
ta, adaptando-se admiravelmente ás aspirações da 
humanidade.

De que preci§# o homem neste mundo ?
De duas coisas: luz e força.
A luz é o Evangelho; a força é a Eucha- 

ristia.
Quanto aó. Evangelho, Catholicos e protes

tantes adoptam-no integralmente, embora com va
riantes na traducção, que os últimos facilmente 
desviam do sentido verdadeiro.
< O Evangelho contém a palavra de Deus, co
mo o codigo civil contém as leis, e o codigo pe
nal, os castigos existentes numa nação.

Ora, todo livro precisa de um interprete; 
é absolutamente necessário. Uma palavra morta 
não póde gevernar um paiz; é necessário a pa
lavra viva, actual, adaptada ao caso e ás circums- 
tancias. ,

O codigo civil possue os advogados, juizes,, 
desembargadores, para explicarem e applicarem 
ás leis. ■

O codigo penal tem a policia, fiscaes, colle- 
ctores, para exigirem a applicação de multas e, 
peüas ás. contravenções.

Como é que o codigo evangélico não teria 
seus interpretes, suas autoridades, legitimamente 
estabelecidas para o explicarem e adaptarem 
aos homens ?

E’ o que se faz na Egreja Catholica. O co
digo existe, mas este codigo é explicado por au
toridades competentes, as quaes Jesus Chris.to 
disse claramente : Ide e ensinae a todas as gen
tes.. .  Eis que estou comvosco até a consumma-



ção dos séculos. . .  Quem vos escuta, escuta a 
mim l etc.

Tal é a luz para nossa intelligencia; veja
mos agora a força para nossa vontade.
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O Evangelho faz notar que Jesus tinha com
paixão da multidão de povo que o havia seguido, 
porque ella estava em jejum e quasi cahindo de 
fraqueza. E’ bem o nosso caso.

Não basta ter bôa vontade para seguir o di
vino Mestre; é preciso ainda a força para termi
nar a jornada e perseverar até ao fim.

E eis que Jesus Christo nos dá um alimento 
divino... E que alimento!...

Elle começa por nos apresentar este ali
mento :

Eu sou o pão da vida (Joan. VI. 48)
Este é o pão que desceu do céu, para que 

o que delle comer não morra!
O que me come viverá por mim !
A minha carne é verdadeira comida.
Não ha, pois, duvida, Jesus Christo dá o seu 

proprio corpo e sangue eucharisticos, como ali
mento das almas.

E este alimento não é simplesmente de con
selho, mas de absoluta necessidade, sob pena de 
não se poder entrar.no reino do céu.
$ USi não comerdes a carne do Filho do ho
mem... não tereis a vida em vós. (Joan. VI. 54)

A Egreja verdadeira de Jesus Christo deve, 
pois, apresentar a seus fihos este alimento do 
corpo de Jesus Christo, e esta offerta torna-se 
um dos signaes característicos da verdadeira 
Egreja.

A Egreja Catholica apresenta a seus filhos o 
Evangelho como alimento do espirito, e a Eucha^



Tistia ou corpo de Jesus sacramentado como ali
mento da sua alma, conforme o mandamento do 
Salvador.

Ella tem, pois, os característicos proprios da: 
■verdade.
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II. O ensino protestante

A egreja protestante, ou melhor: o protestan
tismo, pois os protestantes não tendo chefe não 
formam uma sociedade du egreja — o protestan
tismo pretende ser a religião verdadeira.

Vejamos si ella satisfaz, pelo menos a estes 
dois requisitos, impostos por Jesus Christo, e tão 
admiravelmente preenchidos pela Egreja Catho- 
lica. .

O protestantismo adopta a Biblia como regra 
de fé, porém, não no sentido que Jesus Christo 
lhe deu, ou que uma autoridade competente lhe 
outorga, mas conforme a interpretação pessoal 
de cada um.

Ora, isto é o maior absurdo que se possa 
imaginar. A interpretação de qualquer texto cor
responde mais ou menos á capacidade intelle- 
ctual de cada um.

... Além disso, ha vários modos de interpreta- 
çâoj: a interpretação litteral e meíaphorica; sem 
falar das varias interpretações mysticas (allego- 
ricas, tropologicas e anagogicas;.

E’ na interpretação que está o grande erro 
protestante, chamado: «livre interpretação».

O sentido litteral é o que primeiro occorre, 
resultandoj do sentido natural dais palavras, to
madas em sua acceitação commum.

O sentido metaphorico, ao contrario, em vez 
de tomar o sentido das palavras, toma o sentido 

. da imagem expressa. IS.



Quando Jesus Christo diz: Eu sou a verda
de, entendemos que Elle é de facto: a verdade; 
mas quando Elle diz: Eu sou o bom Pastor: enT 
tendemos, não que Elle seja Pastor, mas sim que 
tem o desvelo e o zelo de um pastor.

No primeiro caso é o sentido litteral da pa
lavra que se deve adoptar; no segundo caso, é 
o sentido metaphorico, ou o da imagem expresa.

Comprehende-se que admittindo a liberdade 
de acceitar o sentido que se quizer, a Bíblia 
deixa de ser a palavra de Deus, ;para tornar-se 
a palavra do homem.^

A Egreja não permitte tal troca de sentidos, 
mas exige que se adopte em primeiro lógar o 
sentido litteral, e no caso de este sentido expri
mir um absurdo ou uma contradicção, que .se 
recorra então ao sentido metaphorico.

*# *
Eis como falta aos protestantes o alimento 

do espirito: a verdadeira palavra de Deus.
Vejamos agora como lhes falta outrosim o 

pão da alma. E’ uma consequência do primeiro 
erro.

Como vimos, Jesus Christo disse clara e ex- 
pressameüte: A. minha carne ê verdadeira comi
da... Eu sou o pão da vida, e na ultima Ceia 
Elle diz sobre o pão azymo : Isto é o meu corpo.

Tudo é luminoso para nós Catholicos.
Nós comprehendemos que Jesus Christo mu

dou o pão em seu corpo, e dando-nos este pão 
do Céu, nos dá verdadeiramente o seu corpo 
para ser o alimento da nossa alma.

Tal é o sentido litteral claramente expresso 
pelas palavras: pão, comida, ter a vida; são três 
expressões claras que demonstram que ellas se 
devem tomar no seu sentido litteral.
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Para nós Catholicos é claro ; mas para os 
protestantes é uma balburdia. Não admittem 9 
sentido litteral, por opposiçãò á Egreja, mas re
correm ao sentido metaphorico,. dizendo que é 
uma comparação, um tropo ou figura, de què 
usou 0 Salvador, e traduzem trancando e falsi
ficando completamente o texto: Isto é a figura 
de meu corpo ou: Isto é o symbolo do meu corpo.

Tal traducção faz desapparecer 0 pão dó 
Céu, 0 pão de vida, 0 pão que é o corpo de 
Jesus Christo.

Não se lembram os pobres herèjes que 0 
sentido litteral deve ser adoptado sempre por 
primeiro, e que só se póde recorrei* ao segundo, 
no caso de 0 primeiro ser visivelmente absurdo.

Aqui não ha nenhum absurdo: ha um dom 
da bondade infiaita de Deus, mas não uma im
possibilidade.

E assim por diante. Com tal systema, a pa
lavra de Deus torna-se a spalavra do homem, e 
o corpo de Jesus Christo,5, em vez de ser 0 seu 
corpo, fica um simples pedaço de pão.

III. Conclusão
Do que precede, vê-se claramente que 0 pro

testantismo pecca vela base, e que num gesto 
satanico que intitula: «interpretação individual» 
transtorna completamente o Evangelho, muda até 
a essoncia do Evangelho e faz desapparecer os 
mais sublimes ínysterios de amor quq contém, 
mudando-os em cerimônias grotescas e ridículas.

E’ assim que a consagração ensinada por 
Nosso Senhor á seus Apostoíos: Isto é 0 meu 
corpo — Fazei isto em memória de mim, mu
dou se para os protestantes numá ridícula ceia, 
onde comem um pedacinho de pão em lembran
ça do Senhor. <’
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E' o erro fundamental do protestantismo, o 
qual o separou por completo da Egreja Catholica,. 
e faz que não possue mais nada da doutrina 
evangélica, embora conserve o livro evangélico.

Sómente a Egreja Catholica administra a 
seus filhos este duplo alimento"espiritual: a dou
trina que nutre o espirito, e a Communhão do 
corpo do Salvador, que sustenta a alma.

Deste facto, concluo que só a religião Ca
tholica, entre as demais religiões, satisfaz as as
pirações da alma humana, e realiza textualmen
te a palavra divina.

Logo ella é a unica Egreja verdadeira de Chri- 
sto, e as demais egrejas são apenas fabricações 
humanas, sem neDhum valor para Deus e para 
o Céu.
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EXEMPLOS

1* Discussão de dois pastores

Navegavam dois ministros protestantes, que, 
para romper a monotonia da travessia, discutiam 
acerca do 39° versículo do capitulo V, de S. Ma- 
theus: «Si alguém te bater na face direita, ofie- 
rece-lhe também a outra».

O collega acha isso razoavel? perguntou o 
menos fervoroso dos arguidores.

— Si não! Si está escripto!
— Vejamos a prova de sua sinceridade.
E sem dizer nem o, nem a, o manso filho de 

Luthero applicou a mão na face ̂ direita do con
frade, que, em silencio e sem protestar, apresen
tou a face esquerda, levando estoicamente uma 
segunda tapona.

Depois, o paciente, que não era pêco, mo
lhou o dedo, virou algumas paginas do Evange-



lho e apontou fleugmaticamente o versículo 2» 
do capitulo VII, de S. Matheus, que diz: «Com 
a medida, com a qual medirdes, hão de vos me
dir também». '

E o bom pastor ministrou ao irmão na fé, 
meia dúzia de murros, capital e juros.

Alvoroçados com o estranho pugilato, per
guntavam os passageiros:

— Que têm estes dois cavalheiros que assim 
brigam ?

— Não é nada, respondeu um inglez, sem lar
gar o cachimbo, não é nada ! Estão os dois ^in
terpretando a Sagrada Escriptura.

- Á

2. Palavra chis tosa

Um ministro protestante quiz um dia discutir 
religião com Mgr. de Cheverus.

O illustre Prelado coitou pela raiz a discus
são, perguntando ao protestante:

— Não está escripto, meu amigo, que «Judas 
foi enforcar-se?»

—Sem duvida, respondeu o miDistrp admirado..
— Não está escripto ainda: «Ide e fazei o 

mesmcr!...» Pois vá, meu amigo, é preciso'cum
prir á Biblia; admiro- me de o senhor o não ter 
feito ainda!

O ministro julgou prudente não discutir mais. 
com um homem de tanto espirito!
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T DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Math. VII. 15-21)

Naquelle tempo disse Jesus aos seus di
scípulos :

„ 15. Guardae-vos dos falsos prophetas que 
vêm a vós, vestidos de ovelhas, e por dentro 
são lobos rapaces.

16. Pelos seus fructos os conhecereis. Por
ventura colhem-se uvas dos espinhos, ou figos 
dos abrolhos ?

11. Assim toda arvore bôa dá bons fructos: 
e a arvore má dá maus fructos.

18. Não póde uma arvore bôa dar maus 
fructos: nem a arvore má dar bons fructos.

19. Toda arvore, que não dá bom fruclo, 
será cortada e lançada ao fogo.

20. Vós os conhecereis, pais, pelos seus fru
ctos.

21. Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, 
entrará no reino dos céus: mas o que faz a von
tade de meu Pae, que está no céu: esse entra
rá no reino do céu.

COMMENTÀRIO APOLOGETICO

Fructos do protestantismo
O Evaügelho quadra admiravelmente com a 

continuação da doutrina que estamos expondo, 
refutundo os erros protestantes.



0 Salvador nos adverte de desconfiar dps 
falsos prophetas que vêm.anós cobertos depei- 
les de ovelhas, mas que, por dentro, são lobos 
devoradores. .

E' para podermos distinguir estes lobos vesti
dos, de modo diverso,, o divino Mesfre, nos dá esta 
regra, de discernimento: Pelos fructos os conhe
cereis. ,

Estudando os característicos da Egreja Ca- 
tholica, vemos que os seus fructos são: a %uni- 
áade e a santidade.

A verdade, de fácto, é uma só e a verdade 
divina é necessariamente uma semente dejhsan- 
tidade.

Appliquemos esta regra á heresia protestan
te, provando que lhe falta|completamente:

1* A unidade de ensiDo;
2' A santidade de vida.
Estes dois característicos da Egreja verda

deira são, ao mesmo tempo, dois fructos da ver
dadeira Egreja, os quaes a distinguem das egre- 
jas humanas. ,

I. A unidade de ensino

Já vimos precedentemente como a unidade 
caracteriza a Egreja Catbolica: unidade de fè, 
de sacramentos e de governo.

O protestantismo que está sempre em oppo- 
sição á Egreja, está consentaneo com seu prin
cipio, e fórma uma balburdia em sua fé, nos sa
cramentos e no seu governo.

Em sua fé: desde a origem, o protestantismo 
varia constantemente e em todos os pontos da 
sua doutrina: O principio destructor está em sua. 
esseDcia.

Elles podem dizer, escreveu já o impio Rous-
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seau o que não crêem, mas são incapazes de 
dizer o que crêem.. O racionalismo, destructor 
de toda revelação, invadiu até o amago a sei
ta protestante, ao ponto que no dizer de um bis
po anglicano, pó de resumir-se o protestantismo 
nestas palavras : «Creio em, mim e protesto con
tra a Egreja Catholica».

Eis um trecho de um relatorio protestante 
publicado pelo pastor Steeg (1)

«Este nome de protestantes, commum a tão 
grande numero de homens, abriga muitas diver- 
sidades...

Elias subsistem no mesmo paiz, na mesma 
cidade, na mesma rua.. . Póde-se affirmar alta
mente que não ha um só ponto de doutrina ad- 
mittido por alguns que não seja rejeitado por ou
tros, submettido ás interpretações mais oppostas».

Esse texto, foi lido perante 80 pastores reu
nidos em Paris, e não foi contestado por nenhum.

Um homem fica protestante, logo que deixa 
de acreditar na Trindade, na Redempção; e me
nos elle crê, mais elle é protestante, ao ponto que 
o melhor e mais forte protestante é aquelle que 
não admitte mais nada.

Isto prova que o protestantismo é a escola 
nuthentica da indifferença e do atheisme pratico.

Na Hollanda houve 1500 pastores sobre 1800 
que adheriram publicamente á «vida de Jesus» 
por Renan, negando a divindade de Jesus Chrisío.

Numa reunião geral, convocada em Genebra 
em 1866, não puderam os seus. delegados entrar 
em accordo sobre três artigos fundamentaes, e a 
própria divindade de Jesus Christo, desappare- 
ceu da formula e da alliança evangélica, 1
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0 protestantismo tem sómente este symbolo 
de fé: quot capita tot sensus\ Tantas opiniões 
quantas cabeças.

* ‘ *
Quanto á udidade de governo, nem vale a 

pena falar: nunca existiu e não póde existir.
Contam-se hoje 888 seitas principaes e inde

pendente» umas-das outras, não tendo outra li
gação entre si, sinão o seu odio á Egreja Ca- 
tholica.

Os Consistorios ou synodos protestantes não 
se occupam sinão em deteíminar o temporal, 
os dizimos, a subvenção do pastor, a propagan
da de biblias, e quando querem tocar no dogma 
ou na disciphna, são detidos em toda parte, por 
opposições absolutas.

Falta-lhes, por completo, com a autoridade 
de um. só chefe que manda, a união dos espíritos 
que procuram sómente a verdade e toda a ver
dade.

Os pobres protestantes estão longe do dese
jo de Nosso Senhor: Serão um só rebanho e 
um só pastor.

Esta desunião, discórdia, e muitas vezes op- 
posição radical no ensino fundamental é o pri
meiro fructo da sua heresia, e por este íructo 
póde-se conhecer o valor da seita fundada por 
Luthero, Calvino, Knox, Leyde e outros, innova- 
dores.

Vejamos agora si são mais felizes no terre
no da santidade..

II. Santidade de vida
A santidade, numa religião, deve mostrar-se 

na pessoa de seu chefe, na moral, na doutrina, 
no culto e numa parte de seus filhos.



Já vimos como esta santidade resplandece, 
não só na pessôa de Jesus Christo, unico funda
dor da Egreja. nos Apostolos, seus primeiros 
chefes, nos Papas, dos quaes um grande nume
ro são Santos canonizados, e todos elles sãóho
mens de virtude extraordinária, como se póde ver 
na historia imparcial (1) e não nas fabulas in
ventadas pelos inimigos da Egreja.

A seita protestante naia encontra de santi
dade em nenhum destes objectos.

Os seus fundadores e chefes são todos ho
mens libertinos, exploradores, como são Luthero, 
Calvino, Zwinglio, Henrique VIII, Knox, Leyde 
e outros. Os protestantes mesmos escondem taes 
fundadores a seus proprios filhos e delles se 
envergonham (2)

Deus não póde servir se de taes homens pa
ra reformar a religião, caso ella precisasse de 
reforma, pois seria contrario a sua própria sen
tença: É’ velos seus frueios que os conhecereis. 
Wma arvore má não póde dar bons fructos. ‘

O protestantismo não é santo em sua moral 
e em sua doutrina que se póde resumir nesta 
phrase de um protestante: A sua doutrina con
siste em crer o que se quer, e em fazer o que 
se crê.

Peccae quanto quizerdes, dizia Calvino, des
de que tendes a fé, não podeis separar-vos de 
Deus!

Póde-se dizer que a vida dos protestantes é 
melhor do que*os seus princípios.

O culto protestante não é santo tão pouco; 
os protestantes querem ir ao céu, mas supprimem 
os meios que os levariam para o céu: mortifi-
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caç ão , invocação dos Santos, culto de Maria 
Santíssima e os Sacramentos.

Esta santidade deve manifestar se ainda e de 
modo visivel na pessôa de uma parte de seus 
filhos. A Egreja Catholiea possué seus milhares e 
milhares de virgens, confessores, martyrés, ho
mens heroicos pela virtude e pelas obras, que 
depois da morte passam, òomo dizia Santa The- 
rezinha, o céu a fazer o bem sobre a terra, pe
los milagres que operam e os benefícios qué 
espargem a fiux sobre os homens que os in
vocam.

O protestantismo é de uma esterilidade-es
pantosa. Em seu seio não se levantou nem um 
homem extraordinário, nem uma Irmã de eari- 

. dade, nem um pastor virgem, nem um marlyr, 
nem um heroe na pratica do dever e da justiça.

Póde haver, aqui e acolá, protestantes bons, 
honestos, até virtuosos, porém isto se dá não por 
serem protestantes, mas não obstante serem pro
testantes. Comtudo, nenhum delles chegou a ele
var-se ao heroísmo, ao sublime da abnegação e 
do amor de’ Deus

1 O protestantismo tem pastores, missionários, 
porém, tal apostolado não se faz por amor de 
Deus e zelo das almas, mas por interesse, orgu
lho ou despeito.

O protestautismo para os seus chefes, é an
tes de tudo um meio de vida: nada mais.

As missões são um meio de adquirir popu
laridade e de viver bem socegado e confortável 
em paizes longínquos, com pingues remunerações 
e longe dos olhos dos que os sustentam.

III- Conclusão
Pelos fructos os conhecereis, disse o Mestre 

divino.
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Acabamos de apreciar os írnctos do protes
tantismo. Estes fructos são a desunião, a balbur- 
dia em sua doutrina, que os divide em centenas 
de seitas, guerreando-se umas ás outras.

Este primeiro frucío é completamente oppos- 
to á prece de Nosso Senhor que pedira a seu 
Pae que seus filhos fossem um: Que sejam um  
meu Pae, como nós somos u m ! (Joan. XVII. 22) e 
que desejava que todos formassem um único re
banho e um unico Pastor (JoaD. X. 16)

O primeiro fructo é mau; logo a arvore do 
protestantismo é má.

Quanto ao segundo fructo é peior aiüda e 
mais risível. Desde Luthero até a fundação da 
ultima seita protestante, houve talvez uns 800 e 
taatos fundadores de seitas. Nennum delles foi 
homem de virtude, mas na grande maioria uns 
delles foram libertinos, outros orgulhosos, outros 
hystericos, uns visionários, outros exploradores 
e até verdadeiros communistas.

Falta a santidade nos fundadores, falta a 
santidade na moral e na doutrina, e em conse
quência isto falta também nos adherentes da seita.

Nenhum santo podem apresentar-nos; ne
nhum homem que tenha feito milagres, predito 
o futuro, resuscitado mortos; nenhuma virgem 
por amor de Christo, nenhum pastor casto por 
amor de Deus, nenhuma Irmã de Caridade, ne
nhum martyr, nenhum homem extraordinário pe
la virtude ou pelas obras. E’ a esterilidade hor
renda, a ausência completa de santidade.

Logo, o p ro tes tan tism o  Dão é san to , e não 
póde ser a religião sa n ta  de Jesus Christo.

E' pois uma seita humana, heretica, incapaz 
de levar as almas para o Céu.

284 — C O M M E N T A R I O  A P O L O G E T I C O



EXEMPLOS '' • :

1« Cavar mais Saudo

Um embaixador írancez na Inglaterra, ten
do escapado de uma moléstia grave, um protes
tante perguntou lhe si não teria ficado triste de 
morrer, e de ser sepultado no meio dos. protes
tantes.

— Não, respondeu este, teria ápenas ordena
do que cavassem meu tumulo mais fundo, e me 
teria encontrado nó meio de Catholicos. *

Um protestante que se faz Catholico volta á 
religião de seus .paes.

2. Palavra de Erasmo

Erasmo era um hollandez de muito bom senso, 
que pulverizava o protestantismo com suas sen
tenças'curtas e judiciosas: Mostrae-me um úni
co homem que se toruou mais sobrio e mais cas
to pela reforma, diz elle, e eu vos mostrarei cem 
que se tornaram muito peipres do que antes.

3. De S. Jeronymo

Sómente as ovelhas sarnentas se afastam do 
rebanho, e deixam-se devorar pelos lobos.

4. De Melancbton

Melanchton era companheiro inseparável de 
Luthero; abraçou a reforma, vivendo em Conti
nuas duvidas. Elle escreve: «O Ei ba com todas 
as suas aguas,: não póde fornecer bastantes 'la
grimas para chorar, as calamidades que a refor
ma introduziu».
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S . B e  L u th e ro

A minlia religião é melhor para viver, smas 
a  do Fapa é melhor para morrer.

$». B e  a m a  sen h o ra  c a th o ltc a

A dois ministros protestantes que a convi
davam a deixar o Catholicismo,.uma senhora de 
bom senso respondeu: E’ preciso contessar que 
os senhores fizeram uma reforma admiravel.: 
tiraram o jejum, a Missa, a Confissão, o purga
tório. Tirae o inferno, e eu serei do vosso nu
mero.

Gatinhes protestantes

XJm campooez apresentou a um pastor dois 
,‘gatinhos bonitinhos, para que os comprasse, e 
-disse: O sr. Pastor póde comprai-os; são gati- 
nhos protestantes.

O Pastor não os comprou.
Poucos dias depois o camppnez offereceu-os 

ao Vigário do logar, dizendo: Ó sr. Vigário pó
de comprai-os; são gatinhos catholico*.

— Mas como é isso? perguntou o Vigário; a 
semana passada eram protestantes e agora são 
aatholicos ?

—Perfeitamente, sr. Padre, é que na semana 
passada tinham ainda os olhos fechados; agora 
porém, tendo-os apertos, já enxergam.
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•8o DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Luc. XVI. 1-9)

Naquelle tempo, disse Jesus aos seus disei- 
pú los:

1. Havia um homem rico que tinha vm feitor:- 
e este foi accusado deante delle de ter dissipado 
os seus bens.

2. E elle chamou-o, e disse-lhe: Que é isto>' 
que ouço dizer de ti ? Dá conta da tua adminis
tração: porque não mais poderás ser (meu) fei
tor.

3. Então o feitor disse comsigo: Que farei,, 
visto que o meu senhor me tira a administração 9  
Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha_

4. Sei o que hei de fazer, para que quando 
fôr removido da administração, haja quem me* 
receba em sua casa.

5. Tendo chamado pois cada um dos deve
dores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto 
deves ao meu senhor ?

6. E elle respondeu: Cem cados de azeite: 
Então disse-lhe: Toma a tua obrigação, senta ie 
depressa e escreve cincoenta.

7. Depois disse a outro: E tu quanto deves T 
E elle respondeu: Cem alqueires de trigo . E dis
se-lhe (o feitor): Toma as tuas lettras, e eòcreve 
oitenta.

8. E o senhor louvou o feitor iniquo, por
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ter procedido prudentemente: porque os filhos 
deste século são mais hábeis na sua geração que 
os filhos da luz.

9. Portanto eu vos digo: Grangeae amigos 
com as riquezas da iniquidade: para que, quan
do vierdes a precisar, vos recebam nos taberna- 
culos eternos.

COMMENTARIO APOLOGETIOO

. Â Constituição da Egreja
Recolhamos mais uma licção do EvaDgelho a 

respeito do assunipto que tratamos: a Egreja. 
n ; ,1 O Evangelho conta que um homem rico tinha 
um.feitor que administrava os seus bens, mas 
que infelizmente não foi fiel a seu mandato, me
recendo ser deposto de seu cargo.

A parabola nos mostra um  ̂administrador e 
seus administrados.

A Egreja também tem uma administração 
qúe se chama: Egreia docente ou ensinaiite e 
administrados, que formam a Egreja discente ou 
«nsinada.

Estes dois elementos formam a constituição 
da Epreja.

Examinemos hoje este duplo aspectoMa Egre
ja, isto é, a autoridade governativa dos chefes e 
.a submissão amorosa dos fieis, meditando:

1- A S érm a deste governo;
2’ A  s ia to re z a  deste governo.
São dois pontos importantes que é necessá

rio pôr em plena luz, para comprehender as bel- 
lezas deste governo, instituido por Jesus Christo, 
e compenetrar-nos da submissão que lhe devemos.



í. A fórma deste governo
A fórma do governo da Egreja é a  monar- 

okia electiva temperada.
. Esta fórma de monarchia temperada faz do 

governo da Egreja o melhor dos governos, por
que é o uqíco que corresponde plenamente á sua 
finalidade.

De facto, a Egreja tem por fim reunir sob o 
seu poder, não sómente um povo, mas todos os 
povos, parà fazer delles uma única, sociedade, ou 
melhor: uma unica família, e isso sem perturbar- 
lhes a vida social, mas íèvando-os a uma mesma 
fé e a uma mesma vida, moral.

Para alcançar isto,; é preciso que a Egreja 
possúa o governo que mélhor se adapte a este 
fim sublime.
' Ora,.só a monarchia electiva temperada pô

de alcançar este fim.
ía l  monarchia evita as revoluções, qüe uma 

republica gera necessariamente entre nações de 
lingua, costumes e educação differentes.

Ella afasta também a dissolução, que é pra
ga do p ro tes tan tism o , ou a autoridade tyranuica, 
que tão facilmente os governos aristocráticos ou 
as monar chias absolutas produzem.

' m* * .
Digo que o governo da Egreja é monarciii- 

co, porque possue um único chefe, supremo, in
dependente, chamado :o Santo Padre o Papa, ou 
Soberano Pontífice, tepdo. poder absoluto sobre, 
a Egreja inteira.

0 Papa é um. verdadeiro monarcha, cujo po
der não é limitado, nem reconhece superior ou 
egual. 0 Fãjya. reina ;e:gov:ema, sem ter precisão 
de assembléa ou de conselheiros: ellè manda, tor 
dos, obedecem... . _ . ...
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Esta monarchia é elecíiva, neste sentida 
que, nem o chefe supremo eunico: o Papa; nem 
os chefes inferiores: os Bispos, adquirem a. 
sua dignidade por uma successão hereditária.

Cada autoridade é tirada indifferentemente- 
de todas as classes sociaes, ao ponto que cada 
fiel, sendo apto a esta dignidade pela vocação 
sobrenatural, póde ser chamado a tornar-se Sa
cerdote, Bispo e Papa.

Tal fórma^de governo é ainda temperada,, 
pois examinando-a de perto, notamos que ella é 
ao mesmo tempo:

Monarchicau porque consta d’um unico chefe.
Aristocrática, porque é auxiliada por prín

cipes que são os Bispos, governando cada um 
á sua Diocese, em seu proprio nome,'-sob a au
toridade suprema do Papa.

Democrática porque os seus chefes são re
crutados em todas as classes.

O conjuncío do governo da Egreja é cha
mado hierarchia ou autoridade sagrada, por
que esta autoridade foi instituida pelo proprio 
Jesus Christo, para manter ns Egreja a sua dou
trina e o seu espirito.

Esta hierarchia consta de Bispos, de Sacer
dotes e de ministros inferiores como são: os dia- 
conos, e subdiaconos.

Esta hierarchia tem isto de especial, diz 
Bossuet, que cada membro age com a força do 
todo; e o tcdo respeita a funcção de cada 
membro.

II. A  natureza deste governo

Como acabámos de vêr: a fórma do governo 
da Egreja é admiravel de harmonia e de força,

A natureza deste governo é mais admiravel
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ainda, pois está, em relação- com a missão: qúç,A 
Egreja recebeu de Jesus Christo..

Esta missão é conservar o deposito das ver
dades reveladas, como o seu fim  é conduzir as 
almas para o Céu.

Ora, para cumprir uma tal missão, a Egreja 
tem um tríplice dever: .

a) Ensinar as verdades reveladas;
b) Administrar os sacramentos;
c) Velar so,bre,a sua conservação.
Deste tríplice dever resulta um tríplice poder 

para ser possível cumpril-o ,0Í 
- a) De ensinar; *

b) De administrar;' v
c) De governar.
A Egreja tem o dever e o poder de ensinar 

as verdades que lhe foram confiadas por Jesus 
Christo: Ide, ensinaè todas as crealuras... ensi
nando lhes a observai iodas as cousas que vos 
mandei. (Math.. XXVIII. 19) .

O segundo dever é administrar os sacramen
tos, por serem estes os. cana.es transmissores da 
graça, sem a qual não ha salvação.

. O Apostolo diz que Jesus Christo os fez, a 
elles, Apostolos, dispensadores dos mysterios de 
Deus.'(l. Cor. IV. 1)

A Egreja tem, pois, ô poder de baptizar__
Ide... baplizando-os — de perdoar os pec- 

cados pela confissão: A quem perdoardes os 
peecados serlhes-ão perdoados (Joan. XX. 13), 
de offerecer o Santo Sacrifício da Missa: Fazei 
isto, em memória de mim, (Luc. XXII. 19) de dar 
a Extrema-Uncção: Está alguém enfermo, chame 
os sacerdotes... e estes ungindo-o com oleo. .. 
(Th. V; 14) numa palavra tem o poder de adminis
trar os sete sacramentos.

Emfim, temo,poder de g o v e r n a r a  Egreja,



isto é : de íazer leis, pronunciar sentenças, re
formar abusos e castigar os.delinq.uentes, quando 
isto íôr necessário. !

Este poder foi dado aos Apostolos: O què 
desligardes na terra será desligado no Céu (Matlú 
XVI. 19)

A S. Pedro Jesus deu a ordem de apas~ 
centar os cordeiros e as ovelhas, (Joan. XXI. 17) 
e ordenou que todos obedecessem á Egreja sob 
pena de ser considerado como um publicano òíb 
um pagão (Math. XVIII. 17)

Eis, pois, a Egreja revestida divinamente de 
seu sublime magistério, que exerce pela sua bie- 
rarchia de ordem e de jurisdicção, na mais suave 
harmonia e na mais suave união que póde exis
tir num governo.

0 governo da Egreja é uma instituição divi
na, e por isso é immutavel.

Jesus Christo é o seu fundador e a sua ea- 
beça, e como é immutavel, os membros partici
pam necessariamente desta immutabilidade. Elle 
era h<>ntem, Elle é hoje, Elle ficará sempre o 
mesmo em todos os séculos; como diz S. Paule 
(Hebr. XIII. 8)

Os governos humanos podem alterar-se por
que são feitos para o povo, e devem adaptar-se 
ás necessidade do povo.

Ó governo da Egreja, sendo um governo di
vino, são os povos que devem submetter-se a elle 
emquanto elle fica o que foi desde a origem.

Esta immutabilidade constitue a gloria, a for
ça e o principio da immortalidade da Egreja.

Em razão da diversidade dos tempos, a Egre- 
j.a póde modificar a sua disciplina sobre varioe 
pontos, porém não muda os principios de seu go
verno, que são invariáveis.
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III. Conclusão

Tal é a beíla, fecunda e harmoniosa constír 
tuição dá Egreja; constituição unica entre todos 
os governos, porque só ella é divina.

A Egreja não mendiga eleições, ninguém 
apresenta candidatos para os altos cargos; é o 
Espirito Santo que suscita as vocações, que as 
orienta e eleva até as mais altas funcções.

Não fostes vós quem me escolhestes, disse 
Nosso Senhor aos Apostolos, mas fui eu que vos 
escolhí (Joan. XV. 16) e Elle repete esta pala
vra a cada um de seus eleitos.

Déstas considerações podemos inferir, como 
conclusão, os direitos e deveres da Egreja discen
te ou ensinada.

Em suas relações exteriores com a Egreja 
docente, os fieis devem professar a mesma fé,, 
participar dos sacramentos que lhes são proprios 
e obedecer á autoridade, ao unico chefe da 
Egreja, o Soberano Pontifice, e a seus represen
tantes na hierarchia da Egreja.

Em suas relações interiores devem ficar uni
dos a Jesus Christo pela graça santificante, que 
é como a seiva divina que percorre toda a  
Egreja de Christo.

EXFMPLOS

1. Submissão de Fenelon.

. Fenelon havia escripto um livro intitulado : 
As maximas dos Santos, que o Papa Innocencio 
XII condemnou em 1699, por achar varias ma
ximas um tanto ambiguas,. com .interpretações 
um tanto quietistas.



A noticia da condemnação foi remettida ao 
piedoso Prelado no dia 25 de Março, no momento 
que ia subir ao púlpito.

Deixando de lado o sermão que tinha prepa
rado, Fenelon falou sobre a submissão á Egreja, 
com uma uneção que arrancou lagrimas ão nu
meroso auditorio.

Em 7 de Abril publicou uma Carta Pastoral 
na qual acceitou, sem reserva, a condemnação 
de seu livro, e onde dizia:

«Oxalá nunca se fale de nós, sinão para se 
lembrar que um Pastor deve ser mai-s submisso 

' á  autoridade da Egreja que a ultima das ovelhas; 
nunca porei o minimo limite a minha submissão 
á Egreja».

Mandou fabricar um ostensorio, sustentado 
por dois anjos, dos quaes um carrega vá vários 
maus livros, entre os quaes figurava um, com a 
inscripção: «Maximas dos Santos, por Fenelon».

Admirável exemplo de submissão á Egreja! 

2 . C a rlo s  M agno e  s e u  f ilh o

Carlos Magno, o maior priacipe de quem a 
França e a Europa podem gloriar se, grande pe
las suas conquistas, grande pelo seu amor ás sci- 
encias, grande pela sabedoria das suas leis, gran
de pelas suas virtudes e grande pelo seu amor 
a Egreja, acabava de passar por provações cruéis, 
no fim da vida; viu morrer a sua filha e dois de 
seus filhos, ficando-lhe apenas o príncipe Luiz, 
que resolveu associar ao Império.

Chamou-o para junto de seu leito, onde jazia 
doente, e disse-lhe:

— Filho querido de Deus, de teu pae e de 
todo nosso povo, tu que Deus me deixou t:ara a 
minha consolação, tu o vês: a minha, idade está
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adeantada, a minha própria velhice- me vae es
capando, o tempo da minha morte, se approxima.

Promettes.-me de temer sempre a Deus,, de 
observar a sua lei, de proteger a sua Egreja? 

Luiz o promette, soluçando de emoção.
Vae, pois, meu filho, tome a corôa lá em 

cima do altar, põe a sobre a tua cabeça, e pão 
te esqueças dé teus compromissos.

Grandes e:sublimes licções que todos os páes 
deviam dar a seus filhos, autes de morrer!
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9o DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Luc. XIX. 41-47)

41. Naquelle tempo, tendo Jesus chegado 
perto da cidade, chorou sobre ella, dizendo:.

42. Si ao menos neste dia, que le é dado, 
tu conhecesses ainda o que te pôde trazer a paz! 
Mas agora isto está encoberto aos teus olhos.

43. Porque virão para ti os dias em que 
teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te si
tiarão, e te apertarão por todos os lados:

44. E derribarão por terra a ti e aos teus 
filhos, que estão dentro de li, e não deixarão 
em ti pedra sobre pedra: porque não conheceste 
o tempo da tua visita.

45. E tendo entrado no templo, começou a 
expulsar os que vendiam e compravam nelle, di
zendo-lhes :

46. Está escripto: A minha casa é casa de 
oração : e vós fizestes delia um covil de ladrões.

47. E todos os dias ensinava no templo.

COMMENTABiO APOLOGETÍCO .

O deposito da Egreja
O Evangelho nos representa Jesus, choran

do sobre a cidade de Jerusalém.
Qual é a razão destas lagrimas ?



0 olhar prophetico do Salvador, entreviú 
flum futuro proximo os tremendos castigos que 
iam.assolar e arrasar a cidade ingrata, porque 
não soube conservar o deposito das verdades di
vinas que Deus lhe havia confiado desde o co
meço dos tempos.

Jerusalém era o centro da religião verdadei
ra no antigo Testamento, comio Roma é desde 
S. Pedro, o centro da verdade no novo Testa
mento.

A religião é um deposito sagrado que Deus 
entrega á autoridade espiritual por Elle consti- 
tuida no meio dos homens. Esta autoridade era 
a Synagoga antes de Christo; e depois delle é a 
Egreja constrüida por Elle sobre S. Pedro: Tu 
és fedro e sobre esta pedra edificarei a minha 
titfreja. . . . . . .
/  A Synagoga não. soube conservar este divi- 

áo deposito: A Egreja Catholica o guarda com 
escrupulosa fidelidade. S. .

. Contemplemos hoje dois aspectos deste divi
no deposito, examinando:

. 1' A e x is tê n c ia  deste deposito;
•2\.A sua -n a tu re z a

. Estas duas considerações vão mostrar-no^ 
um novo aspecto da Egreja Catholica e fornecer- 
nos uma nova prova de ser Ella a unica Egreja 
verdadeira fundada por Jesus Christo.

I. A e x ls te n c la  d e s te  d e p o s ito

: Será bem certo que existe tal deposito das 
verdades divinas, confiado á Egreja?

Sim, absolutamente certo.
S; Paulo, numa destas phrases decisivas das 

quaes possue. o segredo, diz : Deus tendo falado 
outrora muitas vezes a nossos paes pelos pro-
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phetas, ultimamente, nestes dias, falou-nos po^ 
meio de seu Filho. (Hebr. I. i _ 2)

A palavra divina, communicando aos íiomens,. 
o que devem crêr e fazer, fôrma este deposito, 
em outros termos é a revelação.

Esta revelação não se completou, de repente, 
em uma vez, mas foi-se aperfeiçoando, comple
tando-se successivamente, gradualmente, de mui
tos modos e muitas vezes.

Bastaria deste texto bem interpretado para 
fazer ruir a pretenção protestante da inspiração 
individual.
„ A inspiração divina pôde ser individual em- 
quanto é feita a uma pessôa; mas ella é univer
sal, emquanto deve ser traqsmittida á humani
dade inteira.

Ora, si todos os homens são inspirados egual- 
mente, a quem hão de transmittir os ensinos, re
cebidos do alto ?

Si Pedro e Paulo são egualinente inspirados, 
porque Pedro ensinára a Paulo, e porque Paulo 
devia escutar a Pedro ? Todo ensino suppõe uma 
pessôa que saiba o que outra ignora.

Si todos os homens são inspirados, porque 
Deus chamou Moysés no Sinai, e lhe transmittiu 
a sua lei, escripta em duas pedras?

Porque os discursos, as Beatitudes de Jesus 
Christo, as exhortações dos Apostolos, os pró
prios Evangelhos ?

Tudo isso é inútil, desde que se admitte que 
todos nós somos inspirados p0r Deus.

E’ uma das asserções mais ridículas do pro
testantismo.

Desde que l)eus  ̂revela a verdade a uns ho
mens determinados, é uma prova de que os outros 
ignoram o que Elle lhes manda ensinar.

Ora, é certo que Deus tem-se servido de uns
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homens para communicar a sua doutrina ab 
mundo.

*És tu, Senhor, diz Isaias (XVII. 21) que fa
laste por minha bocca, eu o teu servo.

O Espirüo do Eterno falou por mim, diz 
David, e a sua palavra estava sobre a minha 
lingua: (II. Keg. XXIII. 2)

E’ sob a inspiração do Espirito Santo, que 
os Santo* de* Deus falaram, ajunta S. Pedro. (2 
Pet. I. 21) :

Existe, pois, realmente o deposito divino cons
tando da palavra d.e Deus revelada a certos ho
mens, no Antigo Testamento, desde Moysés até 
Jesus Christo;

Depois Jesus Christo falou, ensinou, e man
dou os seus Apostolos contiDuarem este ensino.

O Apdc3]ypsé, o livro do futuro, fechou para 
sempre a época da inspiração que Moysés abriu 
pelo Genesís e que S. João fechou em Patmos.

Deus disse tudo, não tudo o que sabe, mas 
tudo o que o homem devia saber.

Não falará mais!
A fonte da verdade está sellada.
E este deposito sellado da sua doutrina, Jesus 

Christo o entregou a sua Egreja, para g.uardal-o, 
defendel-o, explical-o, applical-o, conforme as ne
cessidades das almas. II.

II. A natureza deste deposito
*

E’ pois certo que o deposito das verdades 
ensinadas por Deus existe; procuremos agora 
examinar a natureza deste deposito: será uma 
nova prova da divindade da Egreja Catholica e um 
novo argumento contra os absurdos protestantes.

A primeira entrada no deposito:.foi feita por
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Deus no paraiso, oralmente, para ser transmitti- 
da de pae a filho.

A primeira entrada escripta foi feita por Deus 
a Moysés 2500 annos após a creação do mundo:

Deste modo, vemos que a Biblia começou pe
la tradição, e depois tornou-se escripta. -

Temos, pois, deante de nós duas fontes da pa-: 
lavra de Deus: a tradição ou palavra falada, e a 
Biblia, ou tradição escripta.

Moysés, tendo nascido 1500 annos antes de Je
sus Christo e tendo havido uns 4000 annos, desde a 
creação até Jesus Christo, devemos concluir que 
a primitiva Egreja existiu 2500 annos antes de 
ter a palavra divina escripta, existindo apenas 
a tradição.

Como podem os protestantes negar a tra
dição ?

Si não houvesse tradição, não podería ha
ver Biblia.

Deii'; falou a Adão, a Noé, aos patriarchas 
ant- rlii jvifínos, a Abrahão e a um certo numero 
de j !l-tos que precederam Moysés, e estas pala
vras tr«nsmittidas pela tradição foram escriptas 
parcialniente por Moysés, constituindo a Biblia, 
emquanto outra parte, não escripta continuou a 
ser tradição, sendo pouco a pouco recolhida por 
outros escriptores, não inspirados.

Depois que foi inventada a arte de escrever, 
serviram-se delia os prophetas, por ser uma fôr
ma, mais estável, porém menos viva, da tradição.

Assim fizeram os Apostolos, sem abandonar, 
entretanto, o ensino oral, ou tradição,

Elles escreveram pouco, e não teriam podi
do escrever tudo.

Durante os três annos que estiveram na con
vivência de Jesus Christo, escutando-o, obser
vando-o, viram apparições celestes e ouviram
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vozes dó alto, cómo viram mortos ressuscitados 
e Ouviram surdos talarem.

Como e~ qtiàndó podiam elles contar tantaa 
e tamanhas maravilhas? ./•"

E' o que fazia dizer a S. João: Si se escreves
se uma por uma todas as cousas que fez Jesus, 
item o mundo caberia os livros que seria preci
so escrever. (Joan. XXL 25) .

Jesus manda os seus Apostolós prégarem a 
verdade, mas não os manda escrever, nem es- 

: palhar Biblias. (Matb. XXVIII. 19)
E os Apostolos prégaram mqito: escreveram 

pouco, e só impellidos por necessidades parti
culares'. o resto do Evangelho, a grande parte 
da sua doutrina ficou conservada oralmente, pe
la tradição.

Eis porque elles recommendam manter sem
pre as tradições recebidas oralmente. Permane
cei constantes, irmãos, diz S. Paulo, e conservas 
as tradições que aprendestes, ou por nossas pa<- 
lavras ou por nossas cartas. (2 Thes. II. 14)

Eis a dupla fonte da Verdade divina, clara
mente indicada pelo Apostolo: as palavras e as 
cartas, e.m outros termos: a tradição oral e a 
tradição escripta.

Estas duas fôrmas unem-se tão estreitamente 
que se póde dizer que não existe um unico pon
to na tradição oral, que não seja pelo menos, 
indicado implicitamente na Escriptura; como não 
ha na Escriptura um dogma, um artigo de fé, 
que não tenha as suas raizes mergulhadas na 
tradição, são como dois alto-falantes, repetindo 
a mesma voz de Deus.

- - ..... H I. C o n c lu sã o
Eis a naturfeza do deposito divino, confiado 

por Deus a sua Egréja.
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A Egreja é anterior á Sagrada Escriptura, 
como o depositário de um objecto é anterior &■ 
deposição deste objecto.

Deus creou primeiro a sua Egreja* e entre-, 
gou-lhe depois a verdade a conservar;

Havia tempo que S. Paulo prégava aos fieis 
de Corintbo, de Athenas, de Epheso, e de Ro
ma, quando appareceu o Evangelho de seu dis- 
cipulo Lucas; e elle mesmo, nada ainda tinha 
escripto.

Havia perto de 70 annos que a Egreja exis
tia quando S, João fechou a época-da inspiração, 
pelo Apocalypse.

À Egreja, pois, não está fundada sobre ;â 
tradição, nem sobre as Escripturas, mas sobre ó 
proprio Jesus Christo, tendo Elle mesmo esco
lhido a pedra fundamental desta Egreja: S. Pedro.

Nâo é pois o deposito da verdade que sus
tenta a Egreja; é a Egreja que sustenta o depo
sito divino.

E’ o que dictou a Santo Agostinho esta phra- 
se certa que tanto escandalisa os protestantes: 
«Eu não acreditaria no Evangelho, si a Egreja 
não me dissesse de acreditar».

E’ logico... pois é a depositaria da verda
de que deve indicav:nos esta verdade.

Acreditamos com plena certeza nas verda
des divinas porque temos a certeza de que Pedro 
nos apresenta a verdade immutavel de Jesus 
Christo:- Pedro, roguei por ti para que a tua fé 
não falleça. (Luc. XXII. 32) As portas do inferno 
nunca prevalecerão contra ella. (Math. XVIv 18)

Existe um deposito divino; é certo. Tal de
posito é composto das palavras de Deus e dos 
Apoctolcs, trans imitidas pela tradição oral, e par
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cialmente escriptas por inspiração divina: é cer
to tanAem.

Tal deposito loi confiado á Egreja, para que 
o communicasse ao mundo: Ide no mundo inteir. 
ro... ensinando lhes a observar todas as coisas 
que vós mandei. {Math. XXVIII. 20)

Estas verdades fündamentaes e irrefutáveis 
fazem ruir pof completo, todo o edilicio pro
testante, que qüer que a Egreja dependa da Bí
blia, e não a Bíblia, da- Egreja, como ensinam os 
Catholicos, e ádoptando a Biblia como unica re
gra de fé.

E’ como si alguém dissesse que um livro exis
te antes de seu escriptor... e que é o livro que 
produziu o escriptor.

/ Amemos a, Sagrada Escriptura çomo sendo a 
palavra escripta de Deus, mas não rejeitemos 
esta outra palavra oral que também é a palavra 
divina, porque ambas nos são apresentadas como 
taes pela Egreja, depositaria autorizada da verda
de: Quem vos escuta, escuta a mim. (Luc. X. 16)

EXEMPLO

A palavra de De as
A Egreja conserva a palavra de Deus: é a 

sua grande missão.
A humanidade é movei, volúvel: ella destroe 

hoje o que hontem adorava, e si não vae até 
destruir, ella o deixa cahir das mãos, desilludida. 
Além do mais ella tem horror a tudo o que a 
incommoda. ‘

Toda verdade pratica, um dia ou outro, é ne
gada, conspuida, e nenhuma verdade se defende 
a si mesma. Havia pois necessidade de uma ata
laia'invencível, proposta a conservação da ver
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dade revelada; havia necessidade'dé uma- auto
ridade vigilante, incorruptível, assistida p%lo Al
to., que conservasse fielmente até ao fim a pala
vra de Deus, e não permittisse a ninguém alte
rar esta verdade; esta autoridade é a EGREJA.

Deus lhe disse : Eu te dou a minha palavra, 
guarda a bem, guarda-a toda ^inteira. Ninguém 
nella ajunte, nem supprima, nem mude. uma pa
lavra, mesmo si um anjo do céu o pedisse. Guarr 
da o deposito intacto: Devosüum custodi.

Um dia, durante as lutas da revolução, Klé- 
ber quiz salvar o seu exercito cercado por for
ças superiores, e disse a um chefe de batalhão 
que estimava.: Vá para o desfiladeiro lá na ex
tremidade desta planície; tu farás parar o inimi
go durante duas horas... tu te farás matar,, mas 
tu salvarás o exercito!

— Sim, meu general, respondeu o valente 
commaadante; e marchou para o desfiladeiro, fez- 
se matar ali... mas salvou o exercito!

Eis a Egreja!
Ella guarda a palavra de Deus, e sempre 

immortal, ella morre incessantemente para sal
var o deposito divino. 'Ella se faz matar antes 
que sacrificar uma virgula da verdade que lhe 
foi confiada!
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10° DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Luc. XVIII. 9-14)

9. Naquelle tempo propoz Jesus esta pa
rábola.a uns que confiavam em si mesmos, como 
(si fôssem) justos e desprezavam os outros:

10. Subiram dois homens jxo templo a fazer 
oração: um phariseu e outro publicano• .

11. 0 phariseu, de pé, orava no seu inte- 
rior desta fórm a: Graças lhe dou, ó Deús, por
que não sòu como os outros homens: ladrõest 
injustos, adúlteros, nem como este publicano.

12. Jejuo duas vezes na semana : pago o 
dizimo de tudo o que possuo.

13. O publicano> porém, conservando-se á 
distancia, não ousava nem ainda levantar os 
olhos aó céu: mas batia no peito dizendo: Meu 
Deus, tem piedade de mim peccador.

14. Digo-vos que. este voltou justificado 
para sua casa, e não o outro: porque quem 
se exalta será humilhado, e quem se humilha 
será exaltado.

'COMMENTARIO APOLOGETICO

Inspiração e assistência
Nosso Senhor nos apresenta o contraste im

pressionante entre o phariseu orgulhoso e o pu- 
hlicano: .hupilde. ^  . .. 2Ô



0 primeiro dá graças a Deus de ser melhor 
que os demais homens.

O segundo ee reconhece como um pobre 
peccador e supplica a Deus que tenha miseri
córdia delle.

E’ a imagem do peccador orgulhoso e do- 
justo humilde.

tgreja tem por fim conduzir as almas a 
P6ta justiça e afastal-as do mal: é a sua;.missão 
divina.

Üma tal missão exige uma assistência divi
na, que não se deve confundir com: inspiração- 
divina.

• Já falámos da inspiração divina, dada por 
Deus aos prophetas e aos Apostolos; vamos agora 
tratar da assistência divina para melhor compre- 
hendermos a difíerença entre o regimen antigo 
e o novo, entre os principios da Egreja e o seu 
governo actual.

Examinemos separadamente:
1. Em que consiste a inspiração
2. Em que consiste a a s s is tê n c ia .
A inspiração tinha por fim revelar novas ver

dades; a assistência tem por fim conservar e 
explicar as verdades reveladas.

I. A  inspiração

A inspiração é uma acção divina sobre a Es- 
criptura ou sobre o escriptor, em virtude da qual 
a escriptura tem o proprio Deus como autor.

A inspiração não é simplesmente passiva no 
.sentido que Deus inspira ao escriptor o desejo 
de escrever e o assiste para que não escreva 
erros, sem suggerir-lhe a verdade a escrever; 
mas ella é positiva, o que quer dizer que Deus 
inspira o escriptor sacro a escrever, o ajuda em-*
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-quanto escreve e lhe suggere o qúe deve escre
ver, e como deve escrevel-o.

Toda Escriptura ê divinamente inspirada, 
diz o Apostolo. (II. Tim. III. 16)

simples raciocínio nos fará comprehen- 
der isso: .. - . .
«y&Túdo o que deve ser crido de fé divina, de
ve ser revelado por Deus;

Ora, toda a Sagrada Escriptura deve ser cri
da de fé divina.

Logo, tudo; nella é revelado por Deus.
Si a inspiração não fôsse positiva, de facto, 

oão existiría nenhuma differença entre a Sagra
da Escriptura e as decisões da Egreja.

O Papa Leão XIII destacou bem esta verda
de fundamental quando escreveu:

«0 Espirito Santo pela. sua virtude-sobrenatu
ral excit >u e moveu os Escriptores Sacros e os 
assistiu de. tal modo, que lhes inspirou a idéa de 
escrever; estes escreveram exactamente e ex
pressaram com infallivel verdade, o que Elle or
denou. Si assim não fôsse, o Espirito Santo não 
seria o autor da Sagrada Escriptura inteira». 
(Encycl.: De studiis scrip. sacr.)

. E’ provável que a inspiração se extenda até 
aos pormenqres e a cada uma das palavras do 
texto sagrado, e não sómente aos objectos que 
dizem respeito a fé ou a moral, como preten
diam os modernistas.

Sendo, poi§, a Sagrada Escriptura revelada 
em seus permenores, e até em cada uma das 
suas palavras, é claro que nenhum erro póde se 
encontrar na Biblia, pois este erro deveria ser 
attribuido ao inspirador: o proprio Espirito Santo.

0 período de iospiração durou. 4000 annos, 
da primeira linha do Genesis, até a ultima do 
Apoçilypse.
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Todo o Antigo Testamento foi época de 
inspiração.

O Novo Testamento o foi desde Jesus Christo- 
até a ultima phrase do Apocalypse.

O vidente de Pathmos parece tomar em suas- 
mãos tremulas de ancião, com perto de 100 an-r 
nos de idade... de ultimo dos Apostolos... de ul
timo testemunho de Jesus Christo na terra, os- 
72 livros inspirados, encerrando a época da ins
piração com esta phrase sublime a coroar a gran
de obra divina :

O que dá testemunho destas coisas d iz: simr 
vem depressa: Amen. Vem Senhor Jesus! A  
graça de Nosso Senhor Jesus Christo seja com 
todos vós. Amen. (Ap. XXII, 20, 21)

E’ a chave de ouro a fechar o cyclo de 4000* 
annos de inspiração !

Encerrando a época da inspiração, Deus não- 
quiz fazer-nos entender que nada mais tem a 
communicar-noF.

Deus é infinito; e o homem é incapaz de con
ter o infinito de Deus, Deus não se exgotou, mas- 
disse tudo o que tinha de dizer, o que quiz di
zer e o que nos era necessário.

11. A  assistência.

A’ dynasiia dos inspirados,, que ensinaram 
aos homens verdades novas, ainda não reveladas, 
succede a dynastia dos Assistidos, que nada 
ensinam de novo, mas que guardam o que-foi 
ensinado.

Esta dynasiia é a dos Papas de Roma, cen
tro vivo da Egreja Catholica.

Quando Jesus Christo dis«se aos Apostolos: 
Ide, ensinae a todos os povos, ensinando os a 
observar as coisas que vos mandei; (Matheus
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XXVIIÍ, 19), Elle lhes communicou nesta ordem 
a inspiração e a assistência.

A inspiração refere-se a sua pessoa de 
Apoítolos, é um previlegio pessoal, que os faz, a 
cada um em particular, infalliveie na revelação da 
doutriDa. Esta . inspiração, porém, limitou-se ,a 
elles e não foi transmittida a seus successores, 
os Bispos.

Nenhum dos Bispos, nem o proprio Papá, 
.goza da inspiração divina. O que a Egreja rece
beu, e herdou dos Apostolos, é a a ss is tê n c ia  
divina; é por isso que Jesus Christo completou 
a . ordem de ensinar, com e^tas palavras: Eis 
que eu estou comvosco todos às dias, até a con- 
summação dos séculos. E’ a assistência necessá
ria para interpretar, explicar e applicar o depo
sito da verdade divina.

A verdade, não é um diamante que se es
conde: é uma luz que deve illuminar.

Vós sois a luz do mundo!
Sendo a luz das intelligeneias, a verdade de

ve penetrar estas intelligeneias,'para o que, 
duas coisas são necessárias: comprehender e in
terpretar a palavra divina.

Comprehender; pois toda Escriptura tem ne
cessariamente as .suas obscuridades.

Por mais .claro e methpdico que seja um. es
criptor, elle não é comprehendido por todos os 
seus leitores, peja razão muito simples que o lei
tor devia estar no mesmo nível intelleciual que 
o escriptor para comprehender toda a extensão, 
de seu pensamento; sendo lbe inferior, haverá, 
necessariamente coisas que o escriptor compre- 
hende bem, procura fazer comprehender bem, 
mas que o leitor não entende.

.Uma p e rfe ita  çomprehensão eDtre escriptor 
eleitor, 6uppõe uma Ig u a ld ad e  in te lle c tu a l.
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Ora, a Sagrada Escriptura é a palavra da 
íntelligencia divina, que supera infinitamente a 
intelligencia humana.

Logo, ha, e deve haver obscuridades na Sa
grada Èscriptura: não na palavra divina como tal, 
mas na intelligencia do homem..

E' o que fez dizer a São Pedro, falando das 
Epístolas de São Paulo: Ha algumas coisas dif* 
fieeis áe entender que os ináòutos, inconstantes 
adulteram, para a sua própria perdição. (2.Pet.
III. 16)

A Egreja, encarregada de conservar-e inter
pretar a palavra divina deve, pois, comprehen- 
del-a perfeiíamente, infallivelmente, e para isso 
ella precisa da assistência divina: Eis que estou 
comvosco até á consummação dos séculos.

MI- C o n c lu são
Comprehendemos agora, a distincção tão sim

ples e tão fecunda entre : inspiração e assistên
cia. A confusão destes dois termos é a base das 
objecções que os protestantes formulam contra 
a. infallibilidade do Papa.

Julgam que o Papa, que a Sagrada Escrir 
ptura, a tradição e a razão proclamam-^WaZZweZ, 
é um homem inspirado por Deus, quando é ape
nas um homem assistido por Deus.

Cada protestante diz-se assistido por Dens 
na interpretação da Biblia; só o Papa não o é : 
Yê-se logo o‘absurdo da asserção.

Esta distincção nos prepara ao estudo da 
infallibilidade e nos dá, desde já, a solução do 
problema.

O plano divino é admiravel e logico. S. João 
ao terminar o Apocalypse indica claramente o 
papel da Egreja na interpretação da Sagrada 
Èscriptura.
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«Eu protesto, diz elle, a todos os que virem 
as palavras da prophecia deste livro, que si al
guém lhes juntar alguma coisa, Deus o castiga- 
irá com as pragas escriptas neste livro. (Apoca- 
lypse, XXII. 18).

Vê-se claraménte que nada de novo póde ser 
introduzidoa inspiração está encerrada; o que 
se. deve Inzer agora é guardar, interpretar e 
applicár a palavra divina pela assistência do 
Espirito Sauto.S. João diz á Egreja: Guardae 
este deposito —depositum custoai -  Jesus acre
scenta: Eu estou cornvosco até á consummação 
dos século*, fíu confio a minha doutrina a Pedro..- 
é tu, Pedro, cónlírma os teus irmãos na fé, na 
doutrina, na virtude.

EXEMPLO

A perpetuidade da Egreja
0 destioo das dynastins humanas é nascer,, 

desabrochar e murchar. Filhas do trabalho, que 
são, ellas vivem um momento, e tombam para. 
sempre no pó.

Para assegurar a sua duração, cercam-nas. 
de garantias, decretam leis de hereditariedade 
dos thronos, preveem minoridades e rcgencias..- 
Aqui, consagram os moEajchas; acolá, chamam-se 
as nações a ratificarem num escrutínio univer
sal a ■ fundação de um Império; e todos applau- 
dem se de terem feito uma obra immortal... e eis 
que o tempo a derruba de repente, quando me
nos o pensam.

Mas ha uma dyoastia de P/incipes electivos, 
cujo numero está em 263, e que, ella só, conta 
mais membros do que todas as dynastias reuni
das que. hoje reinam no mundo, inteiro.
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Esta dynastia despreza o exilio, pois todos 
os Papas voltam para Roma, mortos ou vivõs!

Esta dynastia despreza a morte, pois b Papa; 
morrendo, lem a certeza de ter o seu successori

Esta dynastia resiste ás vicissitudes, pois ella 
dura tanto que o tempo, e si o tempo perduras
se ainda séculos e séculos, o ultimo Papa seria, 
tão bem que o segundo, e. com cem mil .annos 
de intervallo, o Successor certo, legitimo e re 
conhecido de São Pedro!

Um dia a Cupula do Kremlin ruirá, as tor
res de Notre Dame abysmar-se-ào na voragem, 
o pescador do Tamisa amarrará a sua barca a 
qualquer arco, ao pé das ruinas de São Paulo...

De todas as cathedraes do mundo, somente 
São Pedro de Roma ainda ficará em 'pé, Roma 
será ainda do Papa! O Papa, o unico sobreviven
te a todas as dyaastias de hoje estará ainda em 
Roma.

Os Bossuet destes tempos remotos dirão co
mo o do século de Luiz, o grande: «O' Santa
Ègreja Romana, si eu me esquecer de ti, ape
gue-se a minha liogua á bocca; paralize-se a 
minha dextra, si tu não fôres o objecto domi
nante der"meus pensamentos e o centro, das mi* 
nhas afieições!»

Ignoro quaes serão os povos que dominarão 
então o mundo; quaesquer que sejam porém, os 
seus interesses políticos, h sua língua, a côr e 
os traços da sua raça, affirmo que sempre ha
verá entre elles um interesse commum, um amor 
commum: o amor á Séde apostólica, á lingua da 
Fgreja!

Un? segundos serão sufficientes á telegraphia 
aperfeiçoada, para levar a todos os recantos do 
universo, as bençams do Pae commum de.todos
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os fieis, e ..para trazer a este Pae commum os 
agradecimentos de todos. os fieis!

E, quando na solemnidade da Paschoa ou da 
Ascenção, o Pontífice destes séculos futuros es
tender os dois braços sobre o seu rebanho in
teiro, espargindo a palavra além dos mares e 
dos oceanos, nas egrejas* onde a scentelha elé
ctrica fizer tremular, aò mesmo tempo, o mesmo 
nome e a mesma prece de todas as egrejas aben
çoadas pela mesma mão, levantar- se- á para Ro
ma, para Pedro, uma torrente de acção de gra
ças; em que se ouvirão, através das-diversidades 
dos idiomas, estas palavras do Concilio de Ni- 
céa\ Credo in unam Catholicam et Apostolicam 
Ecclesiam. (Mons. Besson)
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11° DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Marc. VII. 31—37)

31. Naquelle tempo deixou Jesus os confins-
de Tyro, e veio por Sidon ao mar de Galiléar 
atravessando o território da Decápole: *

32. E trouxeram-lhe um surdo e mudo, e 
supplicavam-lhe que lhe impuzesse a mão.

33. Então Jesus, tomando o á parte dentre 
a multidão, melteu lhe os dedos nos ouvidos : 
e cuspindo, com saliva tocou a sua lingua:

34. E levantando os olhos ao céu, deu um  
suspiro, e disse-lhe: Ephpheta, que quer dizer, 
abre-te.

35. E immediatamente se lhe abriram os 
ouvidos e se lhe soltou a prisão da lingua, e 
falava claramente.

36. E ordenou-lhes que a ninguém o dis
sessem. Porém quanto mais lh' o prohibia tanto 
mais o publicavam :

37. E tanto mais se admiravam, dizendo : 
Tudo tem feito bem: fez que ouçam os surdosf 
e falem os mudos.

COMMENTARIO APOLOGETICO
* v

O Papado no Evangelho
O Evangelho termina com uma destas phra- 

ses que o Espirito Santo lança, vez ou outra, co
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mo um relampago sobre. a vida de Jesus .Christo.
- Resumindo a sua vida. escondida, em Nazaretb 
•o Espirito Santo diz tudo numaphrase.: Era-lhes 
■submisso.
- Resumindo a sua vida.publica é o mesmo re
lâmpago, curto, mas de uma extensidade deslum
brante : Elle fez bem todas as cousas.

Jesus veiu nestè mundo para salvar a huma
nidade, communicar-lhe a sua doutrina divina e 
estabelecer meios para que esta doutrina se con
servasse -immutavel através dos séculos.

Para conseguir esta immutabilidade duas cou
sas oram necessárias: possuir uma autoridade 
suprema, e a sobrevivência desta autoridade.

São estes dois pontos que vamos meditar 
hoje* vendo pelo Evangelho, como Jesus trans- 
mitte a Pedro : .

1. A a u to r id a d e  no'governo
2. A im m o r ta i id a d e  ha existência.

' Estas duas prerogativas vão mostrár-nos em 
todo o seu esplendor a gloria do Papado, de Pe
dro, e de seus successores através dos séculos.

I. A autoridade no governo

Ha duas phases nesta au to rid ad ea  pro
messa e a realização.

Wm dia Jesus Christo pergunta a seus discipu- 
los. Que dizem os homens do Filho do Homem ?

Os discipulos respondem: Vns dizem que ê 
João Baptista, outros que é Elias e outros que 
é Jeremias ou algum dos Prophetas.

E vós, continua o divino Mestre, que dizeis 
de mim ?

Então, Pedro tomando a palavra, exclama 
com çste acçeato de ié que lhe era peculiar:— 
Tu és o Christo Filho de Deus vivo (Mat. XVI. 16}
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A exclamação de Pedro é um relampago de 
fé; a resposta do Mestre é um relampago de 
autoridade.

Bemaventurado és tu Simão, filho de João 
diz Elle, porque não foi a carne, nem o sangue 
que te revelou isso, mas meu Pae que está no 
Céu; e Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta 
pedra (kephas significa: Pedro e pedra, como a 
palavra franceza Pierre significa Pedro e pedra) 
edificarei a minha Egreja e as portas do in
ferno não prevalecerão contra ella.

Além disso : Eu te darei as chaves do reino 
dos cens : e tudo o que ligares na terra será 
ligado também nos ceus e tudo o que desatares 
na terra, será também desatado nos céus. (Matln. 
XVI. 19)

Tal,é a promessa : Notem bem que é apenas 
a promessa. E’ depois da resurreição que o divi
no Mestre cumprirá a sua promessa.

:Vy. y

A seena é de um encanto sem par, de uma 
ternura sem medida e de um vigor sem réplica.

Era na occasião da terceira apparição de 
Jesus resuscitado.

Os Apostolos, depois da pesca milagrosa, ti
nham terminado a modesta ceia, á qual o proprio 
Jesus quiz participar.

Tendo elles pois jantado, narra o Evangelho, 
Jesus disse a Simão Pedro :

Simão, filho de João (Bar Jona) tu amas-me 
mais do que estes ?

Elle disse lhe : Sim Senhor: tu sabes que eiv 
te amo.

Disse-lhe Jesus: Apascenta os meus cor
deiros.



Ha uma pausa, repleta de um silencio mys- 
terioso. Então Jesus :

Disse-lhe outra vez: Sirrião, filho de João, 
amas-me?

Elle disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu 
te amo.

Disse-lhe Jesus: Apascenta' os meus. cor
deiros. .

Novo silencio mysterioso, repleto de uma ex
pectativa torturante para Pedro. Jesus pela ter
ceira vez íez a mesma pergunta:

Simão, filho de João, amas me?
Pedro ficou triste, porque pela terceira vez 

o Mestre lhe perguntou: Tu amas-me ? E disse- 
lhe : Senhor, tu conheces tudo: .tu sabes, que eu 
te am o!

Disse-lhe Jesus : apascenta as minhas ove
lhas. (João XXI 15)

Jesua pergunta três vezes a Pedro si o ama, 
como para obrjgal o a reparar com uma tríplice 
affirmação a tríplice negação no átrio de Cai- 
phâs (Math. XXVI. 74)

E a medida que Pedro vae affirmando o seu 
amor, Jesus dá-lhe a investidura da autoridade 
suprema sobre a. Egreja inteira.

‘ De facto, notamos' na Egreja três categorias 
distinctas: os íieis, os sacerdotes, os Bispos.

E todos estes estão sob a autoridade de 
Pedro.

E’ como si o divino Mestre dissesse:
—Pedro, tu amas-me mais do que estes ?
—Sim, Senhor!
—Pois bem, sê o Pastor dos Bispos da Egreja.
—Pedro, amas-me ?
—Sim, Senhor.
—Pois bem, sê o Pastor dos meus sacerdotes<
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—Pedro, amas me ?
— Senhor, tu sabes que eu te amo.
-  Pois bem, sê o Pastor supremo de iodos 

os fieis.
Eis Pedro, revestido da autoridade suprema 

da Egreja ioteira: da Egreja docente e discenlet 
dos Bispos, sacerdotes e fieis.

E’ a realização do que o divino Mestre havia 
promettido: haverá, umunico rebanho eum uni- 
co Pastor {João X. 16).

If. A f m a io ria  3 idade d a e x ls te n e ia

Jesus Christo disse a Pedro : Tu és Pedro e 
sobre esta pedra edificarei a minha Egreja.

Ora, o fundamento de uma Egreja immortal' 
deve ser igualmente immortal.

As portas do inferno nunca prevalecerão 
■contra a Egreja ; logo não prevalecerão tão pou
co contra o fundamento desta Egreja: e este fun
damento é Pedro, é o Papado.

A Egreja, é pois, immortal, embora os Aposto^ 
los sejam mortaes.

A morte ceifa todas as gerações, e não pou
pa nem os reis, nem os Papas.

• O Papa morre, porém, notae bem: a sua pri
mazia não é um 'privilegio pessoal. Ella sobre
vive ao homem que desapparece. e passa inteira
mente a seu successor.

O Papa morreu!
Viva o Papa! diziam os antigos.
Quem succede a Pedro, succede a sua au

toridade. Ceifado pela morte, Pedro persevera e 
Tive naquelles que lhe succedem sobre o seu. 
throno.
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0 homem dura pouco: é uma nuvem que 
passa.
' A verdade e á virtude devem permanecer 
sempre no mundo: a Egreja não póde morrer.

Logo, é .preciso que haja um Papa... que 
haja cem Papas.. . duzentos... 'mil, até chegar 
ao fim dos tempos. E’ preciso que o ultimo 
dos.Papás, no fim do mundo, esteja ligado por 
uma corrente ininterrupta ao primeiro Papa: São 
Pedro.

Eatre tanto, o Papa é homem. Tudo póde cons
pirar contra elle :*o tempo, as paixões, os po
deres, as.;baixezas, ò inferno.. '

Estes poderes unir-se-ão para abafar a ver
dade sobre seus lábios. .. quebrar-lhe- ão os den
tes.-.. cortar-lhe-ão a lingua, para que não fale.

Pouca, importa: elle falará sempre.
Este ancião edoso, vergado.sob a edade e 

a responsabilidade, sob o odio e as ameaças, fa
lará sempre, e nenhum poder acorrentará a 
verdade sobre os seüs lábios : o Papa é immortal.

, A historia está repleta das aggressões brutaes 
de todos, os poderes humanos, e continuadamente 
temos sob os olhos o triste espectáculo das cons
pirações contra o throno de Pedro.

Throno do Papa, tantas vezes ameaçado e 
batido, acabarás tu por ruir? E* o brado angus
tiado de muitos catholicos fracos na fé, ouvindo 
os ruidos sinistros do passado e as imprecações 
selvagens do presente.

Abram o Evangelho, a resposta está a li:
Tu és Pedro. .. feito pedra, e eu rdificarei 

sobre ii a minha Egreja, e as portas do infer
no não prevalecerão contra ella. '

E’ a dupla auréola da autoridade e da im- 
mortalidade.
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ÍIÍ. C onclusão

A mudança do nome de Pedro em Pedra 
encerra o seu titulo de immortalidade,.

Tu eras Pedro: Pedro é mortal,
Tu serás Pedra: a pedra é immortal.
Tu eras Simão, filho de João, disse-lhe o 

divino Mestre, tu serás doravante Pedro, a pedra 
fundamental.

E a mesma scena se renova através dos sé
culos. A cada Papa Jesus Christo repete:

Tu eras Joaquim Pecei :*tu serás Leão XIII
Tu eras José - Sarto: tu serás Pio X '
Tu eras Giacomo delia Chiesa: tu serás 

Bento XV
Tu eras Achilles Rati: tu serás Pio 'XI -
Tu eras Eugênio Pacelli: tu serás Pio XII.
E a lista seguir-se-á; de São Pedro até ao 

ultimo Papa. Cada um delles deixará o seu pri
meiro nome, para tomar o nome da sua transfor
mação em Pedro.

Eis como se nos apresenta Pedro e com elle 
seus 263 successores.

E’ a mesma autoridade... é a immortalidade 
através dos séculos...

Pedro recebeu de Jesus Christo: a autorida
de do governo e a immortalidade na existencial

EXEMPLOS

Com 1800 sim os de idade

Um joven Padre de Paris foi assistir a uma 
execução musical do Conservatorio. Eotrou ali 
também o grande compositor Gounord, que en
controu todas as cadeiras occupadas. ■ .



0 Padre se levanta e apresenta a sua ca
deira, dizendo: — Mestre, faça o favor de tomar 
o meudogar.

— Isto não' farei, responde Gounod.
— Mas em consideração da sua edade, re- 

torquiu o Padre.
. V. Rvma. me desculne, respondeu Gou

nod, inas permitta-mé citar-lhe unia palavra de 
Grego rio XVI.

Não me lembro qual foi a personagem que 
disse ao Papa por occasião de uma audiência: 
Santo Padre, sou mais velho do que V, Santidade!

— Mais velho do que eu? replicou o Papa, 
sorrindo. Olhe lá.: eu estou com 18Q0 ànnos de 
edade! ...

— Senhor Padre, concluiu Gounod, conserve
V. Rvma. o seu logar... é mais velho do .que eu... 
está com 1800 annos, emquanto eu tenho apenas- 
os meus 00 annos.

2. Palavra de Barbaroxa

Barbaroxa era um imperador perverso.
Estando no Oriente, ‘exclamou iim diá; «Co

mo õ sultão arabe é feliz!... não tem uni Papá 
para reprimir as suas desordens!»

3. O Papa Pio V

03 médicos aconselharam ao Papa Pio V de 
■cuidar mais da sua saúde, e que não trabalhas
se tanto.

O santo respondeu: A Santa Sé não é um 
leito de dormir, mas um throno de trabalho. A sa
úde, a prolongação da vida, é a ultima cousa de 
que um Papa deve occupa.r-se! EUe é antes de 
tudo, o servo dos servos de.Deus! 2J.
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12° DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Luc. X. 23-37)

23. Naquelle tempo, disse Jesus aos seus di
scípulos: Ditosos os olhos que veem o que vós 
vêdes.

24. Porque eu vos affirmo que muitos pro- 
phetas e reis desejaram ver o que vós vêdes e 
não o viram: e ouvir o que vós ouvis, e não o 
ouviram.

25. E eis que se levantou um certo doutor 
da lei, e lhe disse para o tentar: Mestre, que 
devo eu fazer para possuir a vida eterna ?

26. Jesus disse- lhe: O que é que está escri- 
pto na lei ? Como lês tu ?

27. Elle respondendo, disse: Amarás o Se
nhor teu Deus com todo o teu coração, cóm to- 
dá a tua alma, e com todas as tuas forças, e 
com todo o teu entendimento, e o teu proximo 
como a ti mesmo.

28. E Jesus lhe disse: Respondeste bem : faz 
isso, e viverás (eternamente).

29. Mas elle querendo justificar-se a si mes
mo, disse a Jesus : E quem é o meu proximo ?

30. E Jesus retomando a palavra, disse : 
Um homem descia de Jerusalém para Jeriché, 
e cahiu nas mãos dos ladrões, que o despoja
ram (do que levava): e tendo-lhe feito feridas,

.retiram-se, deixando o meio morto.



vrt í 31. Ora,. aconteceu que passava pelo mes- 
■mo: caminho um sacerdote* o qual, quando o viu, 
ypassou de largo. .

32< Igualmente um levita, chegando perto 
daqueile logar, e vendo-o, passou adeante.
/ 33. Mas um Samaritano, que ia a seu ca
minho, chegou perto delle;e quando o viii, mo- 
veuse de compaixão. ;
^r;;.;34:'E approximando-se, ligou-lhe às' feri- 
das',..lançando nellas azeite é vinho : e pondo- o 
sobre o seu jumento, levou-à a uma estala gem* 
cdeve cuidado-delle.
J v 35, E no dia seguinte, tirou dois dinheiros 
'.ç déu os ao estalajadeiro, e disse lhe: Tem cui- 
daçlo delle : e quanto gastares a mais eu t’o.sa
tisfarei ao voltar.

\**

36. Qual destes irês te parece que foi o pro- 
ximo daqueile que eahiu.nas mãos dos ladrões ?

37. E elle respondeu :■ O que usou com elle 
de misericórdia. Então Jesus, disse-lhe: Vae e 
faze tu o mesmo.
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COMMENTARIO APOLOÓETICO

O Papa na Historia
Bemaventurados os olhos que vê em o que 

vos vedes, exclamou o divino Mestre.
Que viram os discípulos ?.
Viram a grande obra começada por Jesus 

Christo: a fundação da Egreja, as virtudes divi
nas, que delia já se irradiavam; a transformação 
que estava realizando. .
- , v Esta Egreja immortal combatida em :sua o t l -



gem, como é combatida todos os dias sem nun
ca vacillar sob a sua base divina, ensinando st 
verdade a todas as creaturas: eis a grande ma- 
Tavilba, que os discípulos podiam presenciar e 
•cuja contemplação os faz bemaventurados. .

Elles podiam apenas contemplar o inicio, a  
fundação; nós podemos contemplar a sua irra
diação através do mundo.

Os discípulos só viram Pedro, feito pedra; 
fundamental da Egreja: nós podemos extender 
as nossas vistas sobre os 263 successores de São 
Pedro. Elies só podiam ver o Papa na pessoa, 
de Pedro, nós podemos vel-o na Historia: o que 
é a grande e perpetua maravilha do mundo.

Examinemos hoje, de perto, a dynastia do Pa
pado.

1* Em sS m e sm a
2. Em sua a c ç ã o  so c ia l.

E9te duplo aspecto do Papado revela horizon- 
tos por muPos desconhecidos, e que ,entretanto=- 
sendo mais sensíveis, são facilmente comprehen- 

-didos pelo povo.

1. O P a p a d o  em  si m e sm o

A origem do Papado é dilferente das ori
gens de qualquer governo, porque vem directa- 
meüte de Deus.

Não são, nem os reis, nem o povo, nem os 
Bispos, nem os concilios, que dão ao Papa á sua 
autoridade: ella vem directamente de.Deus.

A dynastia dos Papas tem sobretudo dois 
caracteres, que a distinguem das dynastias da 
terra: ella é accessivel a todos, ella é uma fonte 
de santidade. '

Não é rei quem o quer s e r ; é uma herança, 
TLm consequência de hereditariedade. É o sangue
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que faz os re is: e é a escolha de Deus que faz 
os Papas. .

Nenhum homem fica excluído do Papado: 
todos podem sei-o.

Encontrando em vosso caminho um pobre 
pequeno pastor de rebanho, esfarrapado e co
mendo uui pedaço de pão preto, ninguém póde 
dizer lhe: Méu amigo, nunca tu serás Papa; pois 
elle podería responder-vos que um dia um ho
mem da sua condição sentou-se na calhedra de 
Pedro. e operou ali grandes cousas, chama-se 
o Papa Sixto V. E não ha só este.

O Papa Adriano IV era fiibo de uma mãe 
que pedià esmolâ.

Urbano IV era filho de um tropeiro, Bene- 
dicto VI era filho de uma lavadeira, Benedicto 
-XII, filho de um padeiro, Sixto IV, filho de um 
pescador, , Adriano VI, filho de um marinheiro, 
Pio X, filho de modestos agricultores.

Ha, pois, no numero dos Papas, filhos de po
bres operários, como ha filhos ue príncipes; de 
generaes e de homens illustres.

O que voga ahi não é o sangue, é a escolha 
divina : Não-sois vós que me escolhestes, disse 
o Salvador aos-Apostolcs, mas sou eú que vos 
esoulhi.

12- DOM: DEP. DE P E N TE C O S TE 3 — .325

*# *
/

Eis uma primeira particularidade da dynas- 
tia dos Papas : a sua accessibilidade para todos; 
a segunda particularidade é a sua santidade.

Os inimigos da religião procuram, nas épo
cas perturbadas e obscuras da historia, figuras 
de Papas menos dignos da sublimidade da sua 
missão e imaginam que envergonham os eatholi- 
cos, citando estes seus chefes; mas enganam-se.

A historia verdadeira imparcial mostra as



caíumnias assacadas á memória destes Pontífices^ 
e com documentos na mão, prova que taès e 
taes Papas accusados de uma vida menos1 aus
tera, são muitas vezes homens de extraordinárias 
virtudes. (1)
' v Mas, mesmo adraittindo que um ou outro:Pà- 

pa tenha sido menos digno da autoridade su
prema, que provaria isto?

Provaria que as defecções pessoaes de üm 
Papa nada têm com a indestructibilidade da 
Egrêja, que é independente das pessôas que á 
governam.

Provaria ainda que taes Papas, nunca ensi
naram na Egreja, nem falsos dogmas nem morai 
perversa.

Provaria ainda que taes pretensas manchas 
elo Papado, como as do sol são excepcionaes e 
afogadas no esplendor do conjuncto.

Provaria emfim que nenhum throno do uni
verso brilhou com tanta sabedoria, sciencia e vir
tude, e que em 6ua quasi totalidade, a dynastia 
dos Papas se nos apparece immaculada, radian
te, de santidade.
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II. O Papado em sua acção social

Uma dupla irradiação desprende-se do Pa
pado : nas almas e no mundo.

O Papado communica ás almas a verdade, 
á  graça divina, a santificação

Comparae o Papado ás demais dynastias, e 
ficareis espantados pelo coDtraste: a maior par
te dos soberanos não pensam sinão em seus in-

1) Cfr. a este  respe to, o n osso  \ i v r o  : «O CJhristo, o P a 
p a  e a E greja» . cap. V, ‘'Os m aus P a p a s1', onde t a e s c à lu m n id s  
eatão  refu tadas.
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tecesses pessoaes, em sua raça, os melhores en- 
tre elles ipensam em seu paiz.

Quaes são estes que pensam na humanidade ?
Quem olha mais alto que os interesses que 

passam?
O cume dos mais nobres é de cuidar da 

civilização. Mas quem. pensa nas almas ? Quem 
pensa èm Deus? Quem pensa na eternidade ?

Só o Papado ! ...
Ha desenove séculos que cuida e trabalha 

nisto.
Fazei as reservas que quizerdes, nomeae tal 

ou tal Papa que cuidava cm outra cousa.
. Mesmo tratando de outras cousas, elle pen

sava nisso, e a ímmensa maioria dos Papas não 
cuidava sinão nisso.

Isto seria o bastante para que um homem 
sincero sq prostrasse 'de joelhos diante desta 
dynastia, que durante 19 séculos tem apenas urn 
objectivo: as almas; uma liDalidade: a instruc- 
ção, a purificação e a transfiguração sobrenatu
ral da raça huraaDa.

Accusar-nos-ão talvez de eollocarmos o.Pa
pado nas nuvens !

Não ! a alma é uma realidade e não uma pa
lavra vã; e occupar-se das almas não é uma 
obra esteriJ, mas sublime.

Desde que se adínitte que nos homens ha. 
outra cousa que uma poeira organizada, é uma 
obra esplendida tratar da parte mais nobre do- 
homem, da sua alma.

Ora, é o que os Papas fazem desde S. Pedro 
até Pio XII.

★* *
Umã=segunda irradiação do Papado encobre 

ç mundo inteiro.



Todos concordam que a lei moral é a saúde 
das nações, e que povos corrompidos são povos 
acabados.

Ora, o que fazem os Papas ? O que fizeram 
durante os 19 séculos de seu reino ?

Conservam, prégam, protegem, applicam a l e i . 
moral. São iofalliveis, intolerantes, dizem os ini
migos, sobre o Decalogo, como sobre o Symbólo, 
e isto é a sua gloria insuperável.

Nunca os Papas sacrificam uma syllaba do 
dogma, nem da moral.

O mundo actual geme sob o triumpho da in
justiça e sobre a derrota do direito, que consti
tuem o grande emandalo da historia.

Ora, que fizeram os Papas durante estes 19. 
séculos, senão fulminar a iniquidade e vingar a 
justiça oppriinida?

'Os homens exaltam o progresso das lettras, 
das sciencias e das artes. Ora, o que fazem os' 
Papas, senão trabalhar para a diffusão das luzes? 
Elles são os inimigos irreconciliaveis da ignorân
cia : compõem livros, fundam Universidades, Se
minários, constróem monumentos, encorajam a 
pintura, a musica, as artes.

Nós, apenas ensaiamos o que elles Dunca 
deixam de fazer, o que fizeram antes de nós, e 
melhor do que nós.

Ide a Roma e computae as suas riquezas ar
tísticas : sereis obrigados a proclamar que es Pa
pas têm sido grandes artistas da civilização, no 
que ella tem de mais elevado e delicado.

Ah, sem o Papado, não teriamos nem estes ’ 
príncipes, reis, imperadores christãos, não teria-- 
mos estas bellas nações christãs, esta civilização 
christã; este mundo christão; seriamos apenas o 
que é a China, a África, a Ásia, e tantos outros
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paizes, que não rouberam progredir nem na ci
vilização, nem na justiça, nem na virtude.

E' preciso rasgar a historia ou proclamar a 
iáflúencia bemfazeja e civilizadora da dynastia 
■dos Papas!
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III. Conclusão

Eis o Papado considerado em si .mesmo e 
■considerado em sua influencia social.

O homem sincero deve confessar que o Pa- 
. pado é uma força divina neste mundo, uma for

ça sempre activa e sempre conquistadora.
Póde se prender, exilar, matar o Papa; mas 

•elle, prisioneiro, exilado, até morto, continua, a 
falar com a mesma força e o mesmo poder. A 
razão é que o Papado não é simplesmente uma 
pessoa, é.uma instituição divina, encarnada numa 
pessoa humana.

Ha séculos que os maus bradam que vão se
pultar o Papado; mas elle, calmo e sublime, re
presentado por um ancião sem armas e sem exér
citos, continúa a abençoar a virtude, a civilizar 
os povos, a condemnar o vicio; e quando a im
piedade julga lançar a pá de cal sobre o tumulo 
do Papado, os proprios perseguidores caem na. 
sepultura que tinham' aberto, exclamando como 
Julião o Apóstata: Gaíileu, tu venceste!

0 Papado é. eterno, porque é divino, e por 
ser divino, elle domina o mundo, subjuga os sé
culos, e estende a todos os naufragos da vida 
a sua mão paternal, que segura o pharol da ver
dade, a palma da virtude e a coroa do triumpho.

EXEMPLOS — 1. Palava de Guizot
Guizot escreveu: «Ao,considerar as cousas, 

deve-se confessar que o Papado, e só elle, tem



sido o poder medianeiro coDciliador. E' elle que 
pôz a pedra fundamental do direito interoacio^ 
nal, levantando-se contra as pretenções, as pai
xões e a força brutal».

2* O re i de Siam

O rei de Siam, em 1906, Darrando a sua via
gem á Europa, escreveu:

— Em toda parte tenho sido esplendidamente 
recebido; tudo isso, porém, era official. E' só
mente no Vaticano que tenho visto a ralma de 
um pae. Sente-se que em seu coração ha qual
quer cousa de divino.

3. Lam oriciere

A causa do Papa é a causa da liberdade do 
mundo.
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13Q DOM. dèp. de PENTECOSTES
E VANGELHO (Luc. XVII. 11 — 19)

■x 11. NàqueUe tempo, indo Jesus para Jeru- 
sçilém, passou p.elo meio da Sàmaria e da Ga- 
lilêa. ■ -

12. E ão entrar numa- aldeia sahiram-lhe 
ao encontro dez homens leprosos, que pararam 
ao longe: v

13. E levantaram a voz; dizendo : Jesus, Mes
tre, tern compaixão-de nós:

14. Tendo-os elle visto, disse-lhes: Ide, mòs- 
trae-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, smr 
quanto iam, ficaram limpos.

15. E um deli es, quando viu que tinha fica
do limpo, voltou atraz, gloriãcando a Deus em 
alta voz:

< 16. E prostrou se por terra a seus pós, dan
do-lhe graças: e este era Samaritano.

17. E Jesus disse: Não são dez os que foram 
cutados ? e onde estão os outros nove ?

18. Não se encontrou quem voltasse, e désse 
gloria a Deus sinão este exlrangeiro ?

19. E disse, para elle: Levanta-te,, vae; a 
tua fé te salvou.

COMMENTARIO APOLOGETICO

A palavra do Papa
O Evangelho de hoje nos ensina o grande 

dever da gratidão. -



O divino .^Mestre, tendo curado dez leprosos, 
queixa-se de que só um lhe venha agradecer, 
giorificando a Deus.

A gratidão é uma virtude tão rara, porque 
rara é a humildade que sabe reconhecer os dons 

-que recebe.
Nós catholicos temos milhares de razões 

de agradecermos a Deus os benefícios recebi
dos; ha, porém, um beneficio, do qual nos es
quecemos facilmente, e não agradecemos bas
tante: é a felicidade de possuirmos o dom da 
iê na palavra de Deus, na palavra cahida di- 
rectamente dos lábios do Divino Mestre, e indi- 
rectamente, pelos lábios do Soberano Pontifice.

Para excitar em nós esta gratidão vamos 
contemplar hoje a palavra de Jesus Christo pas
sando pelos lábios do Papa, palavra infallíveL 
porque é divina.

A infallibilidade deve ser bem conhecida.' 
para que se dissipem preconceitos accumulados 
contra este dogma, tão simples quão evangélico.

Vejamos, pois:
lo. fim  q u e  c o n s is te  a infallibilidade;
2o. Como o F a p a  é infallivel.
No primeiro ponto formaremos uma idéa 

eerta da infallibilidade, e no segundo mostra
remos que o Papa é verdadeiramente infallivel.

I. Fm que consiste a infallibilidade

. A palavra do Papa é infallivel. Qual é o sen
tido desta asserção ?

Será que o Papa possue a sciencia universal ?
Não; Jesus Cbristo disse aos Apostolos: Ide, 

ensinae todas as gentes. .. ensinando-as a obser
var todas as cousas que eu vos mandei. (Math. 
XXVIII. 19)
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Ora, Jesus Christo não ensinou a seus Aposto- 
los, nem chimica, nem zoologia, nem botanica,. 
nem medicina, nem os methodos contingentes da 
política, e da economia social; ensinou-lhes a 
religião, que é a regra das nossas relações para. 
com Deus e com o proximo, e que comprehende o 
dogma para o espirito, e a moral para o cora
ção. Eis o que .é claro.

A palavra do Papa é, pois, infallivet; não em 
todas as sciencias, mas unicamente na sciencia- 
da religião.

Aqui ainda é necessário uma explicação. A 
palavra do Papá é iníallivel.

Quer dizer isto que elle póde á vontade^ 
crear ou modificar dogmas ?

Absolutamente não ! O Papa nada cria, nada 
inventa, nada muda.

Jesus1 Christo ensinou aos Apostolcs tudo o- 
que deviam dizerr e o Papa não tem outra fun- 
cção sinão a de conservar e ensinar a doutrina, 
recebida, sem nada ajuntar, sem nada supprimirr. 
Tal funcção é já bastante nobre por si mesma.

Quererá dizer isto que o Papa está preserva
do de todo perigo de erro, no ensino dá religião?'

A infallibilidade comprehende tudo o que diz 
respeito ao deposito da revelação, a todas as 
cousas da fé e da moral; é este o seu dominio 
proprio.

A infallibilidade exteode-se a tudo o que se 
deve crer, isto é, a iodo o ensinamento dogmático.

Jesus disse a seus discípulos : O Espirito 
Santo vos ensinará todas atTconsas e vosrelejn- 
brará tudo o que vos tenho dito. (João XIV. 26)

Esta infallibilidade extende-se também a tudo 
o que se deve, fazer  isto é, ao ensino moral, poia 
Jesus Christo'disse ainda ;
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Ensinae-lhes. .. a observar todas as cousas 
que vos m andd  (Malh. XXVill. 19). '

No ensino dogmalico conío no ensino inorai;
E spirito  Santo não suggere e não ensina sinão. 

ò que Jesus Chi isto já disséra e ensinára aos 
A postolos.

A fé e os costumes, o dogma e a moral, eis, 
pois, o objecto proprio da infallibiiidade.

N ada mais, nada menos.

IS . C om o o P a p a  é  tnfaJlivel

As próprias necessidades áa Egreja suppõem 
-é ex igem  a infallibiiidade de seu. Chefe-
. . .  P o r q u e  a suppõem ?

P orque ha 19 séculos que os christãos sof- 
írem , lutam, e derramam o seu sangue para não 
ren u n c ia rem  a um só ponto da sua religião ! Isto 
é hero ico , sem duvida, é porém antes de tudo, o 
cum prim ento de um dever.

A E greja exige uma fé completa, absoluta. 
P a ra  ficarm os filhos da Egreja temos de crer 
com um a firmeza tal que nem os tormentos, nem 
o m edo  da morte nos possam abater.

O ra , para se submetter a taes exigências, é 
p re c iso  que o catholico tenha absoluta certeza de 
que dizendo : creio, adhere á verdade, sem possi
b ilid ad e  de errar.

C om o admittir que alguém sacrifique a vida- 
p o r c a u sa  de uma palavra que póde ser talvez 
e r r a d a  ? E’ impossivel, seria a mais tremenda 
ty ra n n ia  !

A s nossas necessidades exigem seja o Papa 
in fa lliv e l.

O li omein quer ter cerPza.em questão:tão'im*
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portante de que depende a salvação da sua alma.
Dante, o grande poeta italiano, ‘ fugindo a 

um inimigo poderoso e cruel, foi de noite, bater 
á porta de um convento — Que deseja o 6r. ? 
pérguntou o Irmão porteiro.

—Desejo e procuro a paz — respondeu o 
grande proscrjpto.

Pois bem, todos nós, em certas horas da 
vida ouvimos, no fundo dá consciência, estas 
perguntas capitaes :

— Donde vens tu ? Para onde vaes ? Porque 
soffres ? Que será de ti? Emquanto não obtiver 
resposta certa a este terrivel qúestionario não 
podemos possuir a paz: vivemos na inquietação 
e na anciedade !

E quem nos dará esta rcspcsta certa ? Os 
livros ? Mas, quantas pessoas ha que mem sabem 
lêr! E quantos outros nào têm o tempo de lêr ! E 
quantos livros errados, mentirosos, perversos, 
andam por este mundo afóra!

E, depois suppondo que encontremos as res
postas nos livros, ou sobre lábios amigos, mesmo 
assim, serão sempre um «talvez», e nunca darão 
a certeza absoluta.

Ora, quem arrisca a vida por causa de um 
«talvez» ?

Queremos a certeza, e esta certeza nos é 
dada pela palavra do representante de Christo 
na terra, o Papa; sua palavra infallivel nos dá a 
certeza do que pedimos e do que nos diz.

O Papa fala; a fé me diz que a sua palavra 
o écho certo da palavra divina: toda a duvi

da se dissipa... eis que na alegria da certeza, 
me prostro, pronunciando o meu : «creio»!

Tenho a certeza e a paz!
A infallibilidadè é pois uma. necessidade, e
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tanto as almas como a Egreja exigem esta in- 
lallibilidade.

336 — COMMENTARIO APOLOGETICO’ '

I1S. C onclu são

Como disse no começo, esta grande e con- 
soladora verdade e x ig e ,  da nossa parte, um im- 
menso brado de gratidão.

Os mais illustres espíritos da antiguidade 
reconheciam que, com. toda a sua sciencia e 
philosophia, não chegariam em questão de fé e 
de moral, sinão ao ridículo e, muitas vezes á 
podridão mais abjecta.

Platão dizia: «Não pensamos em reformar 
os costumes dos homens antes de Deus nos man
dar alguém que nos ensine em seu nome».

E Cicero confessava: «O unico meio de re- 
eonsituir a verdade religiosa é recorrer aos enr 
sinamentos divinos».

Este ensino divino, esta doutrina certa que 
os sábios antigos reclamavam tão anciosamente, 
nós o possuímos graças á infallivel palavra do 
Papa.

Emquanto fóra da Egreja as almas, os sábios 
e os sensato*s reclamam esta infallibilidade sém 
encontral-a, nós a possuímos na palavra de Deu3 
infallivel representada pelo seu substituto infal
livel, o Papa.

Fóra da Egreja, as almas andam ás apalpa^ 
delas na obscuridade e na noite. em. busca do 
caminho certo da verdade e da virtude, emquan
to nós catholicos ouvimos resoar a nossos ouvi
dos a affirmação clara e positiva do Salvador ; 
Quem vos escuta escuta a mim — Pedro. .. conr 
firma os teus irmãos -  Pedro rogueipor ti para 
que a tua fé não desfalleça. .. .
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.,;; •;;/ -; ^  Q EXEMPLO.;

Á  p a la v ra  d e C lirisío

É no Papa que. 0 Christo depositou a sua pa
lavra. Si o ruido das doutrinas oppostas vos in
quieta ; sir-um-; livro i.npvp, .applaudidqvBelo mun
do, vos perturba a fé, si òs cõhtihuadores de Ario, 
de Luthero, de Jansénio lançarem o seu brado 
de revolta contra a divindade de Christo, contra a 
confissão, à graça, etc.; si, atormentadOa na ho
ra presente pela-qjiestão social; procuraes, com 
bôa fé, uma luz.úma solução, 'uma palavra de
cisiva... ide ào Papa!

Economistás, não christãos, até são-obriga
dos a reconhecer que lá no alto do Vaticano ha 
lampejos, lia illuminações adniiravéis, qüe tudo 
põem em plena luz!

E? no Papa que Jesus Christo depositou a 
sua palavra! Monsé Gibier

2 2



14° DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Math. VI. 24-34)

24. Naquelle tempo, disse Jesus aos èeus 
discípulos: Ninguém póde servir a dois senho
res : porque ou odiará um e amará o outro: 0XXr 
ha de affeiçoar-se a um e desprezará, o outro~ 
Não podeis servir a Deus e á riqueza\

25. Portanto vos digo: não andeis (dema- 
siadameate) inquietos nem com o que (vos é pre
ciso) para vestir o vosso corpo. Porventura 
não vale mais a vida que o alimento, e o cor
po mais que o vestido ?

26. Olhae para as aves do céu, que não 
semeiam nem ceifam, nem fazem provisão nos 
celleiros: e comiudò vosso Pae celeste as sus
tenta. Porventura não sois vós muito mais do 
que ellas ?

27. È qual de vós por muito que pense 
péde accrescentar um côvado á sua estatura?

28. E porque vos inquietaes com 0 vestido? 
Considerae como crescem os lyrios do campo : 
elles não trabalham nem fiam.

29. E digo vos todavia que nem Salomão 
em toda a sua gloria se vestiu jamais como um  
destes.

30. Si pòis Deus veste assim uma herva 
-do campo, que hoje existe e amanhã é lançada, 
no forno: quanto mais a vós, homens de pou
ca fé.



31 Não vos afflijaes, pois, dizendo : Que 
éómeremos, ou que beberemos ou com que nos 
vestiremos?

'’~"J 32. Porque os gentios é que procuram (com 
excessivo cuidado) todas essas cousas. Vosso 
Táe sabe que tendes necessidade de todas ellas.
wív. r • 33. .Buscae, /pois, em primeiro togar o reino 
'dé Deus e a sua justiça: é todas essas cousas 
vos serão dada$ por accrescimo.

34. < Não . queiraes,,voisr andar (demasiada^ 
mente).inquietos pelo .dia de ramanhã. Porque 
■oNfLia çLè. amanhã [.cuidará de, si : a cada Mia 
Òastá o seu cuidado-
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O que é infallibilidade
/ COMMENTARIO APOLOGETIOÓ

. . O Evangelho de hoje nos faz a mais tocante 
nxposição da Providencia de Deus, mòstrando- 
mos cõín qiianta bondade Deus se occupa da sor
te das...suas :Cre'aturas. ' :

:É Elle que dá ao passarinho o alimento de 
nada dia, como Elle dá aos lirios dos campos o 
seu perfume e o seu esplèndor. E'.EUe que ves
te, a herva dos campos, como Elle veste os pa
noramas dá terra e do firmamento.

Com quanto mais cuidado, ajunta o divioo 
Mestre, Deus se occupa de cada um de seus 
íilhos. '•■ ■■■'" _ ; --v "

. Os homens precisam além do vestimento é 
do alimento do, corpo, do alimento do espirito : 
e  este álimento;é a verdade. ; ; V,
•ii.üQra‘%sta?-vêrdáde':certa<lüminosa7 nunca5 vá-
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cillante, que deve illuminar nosso espirito'e ori- 
ental-o para o bem, nos é dada pela voz infal- 
livel do Papa. Jv‘;.

Eis porque vamos meditar hoje em que cònr 
siste a iufallibilidade, considerando : '

Io O lado material, ou quasi infallibili- 
dade.

2o O lado espiritual ou infallibilidade- 
perfeita.

Iremos deste modo do conhecido ao desco
nhecido, do facto experimental ao facto divino,, 
que nos fará comprehender em que consiste àP,
dogma da 
tendido.

infallibilidade muitas vezes mal en-

I. O lado material

Nós precisamos da verdade: e esta verdade 
é a doutrina de Jesus Christo.

Mas como distinguil-a entre tantos erros que 
hoje correm mundo e penetram em todos os re
cantos da terra e dos espíritos ?

Pela voz de alguém que nos ensina a verdaT 
de, sem receio de errar, sem possibilidade de- 
desviar-se do caminho recto.

E este alguém, este homem privilegiado & 
aquelle a quem o Christo disse:

Eis aue estou comvosco uté ao fim dos sécu
los. (Math. XXVIII. 20).

Eu roguei por ti para que a tua fé não< 
desfalleça. (Luc. XXII. 32)

Quem vos escuta, escuta a mim. (Luc.X. 16) 
Eis o que chamamos a verdade certa; recta* 

completa, sem receio de erro, e que tem o no
me de infallibilidade.

Aquelles que se revoltam contra este dogma 
sagrado, absolutamtnte necessário para; dar-



nos a cepteza da veracidade da nossa fé, mos
tram "que nénisiquer comprehendem o que é a 
iniallilqilidáde.. .fçonfundem-nà com, a inspiração 
0Ü5 com' a -iny?ecç^lMade, e não a,çreditánda 
nem ém uma nem na,outra destas duas graças, 
não acreditam na iaf^llibilidade.
.fír-^Em que consiste, pois, a talinfallipilidade ?

,Goásistè, nq/,-privilégio,’..outorgado por Jesus 
[Çhristp^a 'Pedrq,-'é-a séúSiSirçcèVsqres de gozarem 
"áa '‘<tésisim<ãa:âiitiha, ','páfa. ppnseryarem e ex
plicarem; a doutrina divina, âe;'modo a  não pode
rem efrár,'quaodò ensinam pábíicamenfe, em nó-, 
me da Egreja, com a autoridade suprema de che
fe; da Egreja. /  V

7Que: còusa mais simples pode haver ? 
''-•̂ .'.VÇhámô um professor para ensinar-me uma 
sciencia..! ;
/  ;•; Tenho as minhas duvidas.

7  Squ’'homem .pomo’elle,* e 0 que elle compre- 
hende, eü posso bómprehendel-o também... mas* 
não o comprehendendo, porque sou talvez de 
intelligencia inferior, vivo na duvida.
• Ora, a duvida é um tormento!

' Para sahir deste tormento, procuro um-ou
tro professor mais claro ou mais profundo em 
sua exposição... um terceiro si necessário fôr, 
até èncontrar quem mé explique 0 que quero 
saber-.,

Continúo. a duvidar... consulto mais, até in
clinar-me deante .do um homem, de conhecida, 
capacidade.’..,  ..deante delle inclino a fronte por
que sinto quer este não; quer, enganar-me. e. tem 
e preparo" necessário para elle mesmo não ser 
òngaDado. -;YfV,:V-;r • - Y-.Y,' /

Praticamente attribúo a este- homem.0 dom, 
de uma quasi infallibilida.de. YY "
- '-O inundo faz_ isto diariamente. ,
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Um homem vae visitar New York, Ottawa, 
Bogotá, Quito, e depois conta-me as maravilhas 
de tudo o que viu e admirou; creio sem hesitar, 
embora nunca tenha visto uma destas cidades.

Dou a este viajante o dom da qvasi infalli
bilidade. Eu não vi, mas elle viu, e creio.

Pobres iucréus! não querem acceitar a infal- 
libilidade do Papa, por ser Papa, e acceitam a 
infallibilidade de qualquer viajante, andarilho, 
professor ou escriptor.

Estes merecem fé ; só o Papa Dão o merece 
porque é Papa?  ̂ m - • •-

Mas isto é insensato! *
Então o Papa, homem èscolhido entre milha

res, homem de edade, de virtude, de sciencia, 
de experiencia e de sinceridade, desde que sen
ta-se na cadeira suprema de S. Pedro, não teria 
mais um privilegio que os homens concedem a 
qualquer outro, desde que nelle notam sinceri
dade e capacidade?

Isto é apenas o lado exterior, material, da 
infallibilidade. Vejamos agora o seu lado in
terior, espiritual, e veremos maiores e mais altas 
Decessidades da infallibilidade completa.

II. O lado. espiritual

As duvidas a respeito das sciencias humanas 
não são as únicas a penetrarem em nosso espi
rito; ha também as duvidas religiosas, que pro
curam ás vezes perturbar a nossa alma.

A duvida é uma fraqueza... e nós somos fra- 
quissimos. Eis porque nós precisamos de alguemi 
que diga clara e categoricamente: A verdade 
certa é esta: crê!

O grande escriptor írancez conie de Maiétre; 
disse alhures que a in-fuilibilidade nãò-é outra
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. cousa sinão a soberania, e ajuntava que reclaman
do para a Egreja a iníallibilidade, não reclama
va DeDhum privilegio, siüão o de que gozavam 
todos os soberanos, pois todos agem necessaria
mente como infalliveis.

E' uma grande verdade !
Não havería soberania, nem tribunal supre

mo, nem juiz em ultima appellação, cujas sen
tenças seriam capazes de deter os espirites per
turbados e restituir a paz.á sociedade, si não 
gozassem de uma especie de iníallibilidade,

Em toda jurisdição é preciso chegar-se a 
um juiz que julgue e não possa ser julgado^por 
ninguém. e r
: Ali o espirito pára, iaclina-se, sujeitando-se

pelo menos exteriormente,
E’ sómente uma quasi iníallibilidade,- porquê 

exige apenas a submissão exterior, porém já tem 
feição de verdadeira iníallibilidade.

Si a lei pudesse exigir dos súbditos a obedi
ência interior e a submissão do espirito, seria 
uma iníallibilidade completa.

E’ o caso da Egreja.
A Egreja não se contenta com a^pbediencia 

exterior ; ella quer uma adhesão completa.
. A íé não se corta pela metade: E’ precisa 

crer tudo, ou rejeitar tudo. * . :
A razão i desta intransigência é qüe na fé se 

trata da palavra de Deus e esta palavra é ne
cessariamente infallivel.

Ora, uma palavra infallivel em si mesma, 
para conservar a sua integridade, deve necessa
riamente passar por um canal transmissor igual
mente infallivel: e este canal é a vóz do Eonti- 
fice. de. Roma. -

/Ço.mo poderiamos;nós; dizer : creio firmemen
te, ei houvesse qualquer possibilidade de. errar ?



Deus devia dar á Egreja a infallibilidade, 
para que a nossa fé íôsse isenta de duvida;

A fé e a duvida não podem dar se as mãos.
A fé, mesmo divina, é sempre racional. '
Deus é o autor da verdade, como Elle é o 

creadOT* da nossa razão.
A fé, sem a razão, não se adaptaria ao nosso 

espirito.
A razão, sem a fé, está exposta a todos os 

erros.
Por isso não basta ter, possuir a palavra in- 

fallivel de Deus; é necessário possuir também 
um espirito humano iofaliivel que nos transmitia 
esta palavra de Deus; deste modo a fé divinae 
a razão humana encontram-se num amplexo úni
co, perfeito, que satisfaz a Deus e satisfaz' ao 
homem.

A fé é a adhesão ás verdades reveladas pdr 
Deus, por causa da autoridade d’Aquelle que 
revela.

Mas como ter a certeza de bem compreíien- 
der o que Deus revela? . > .

Aqui intervém a infallibilidade da Egreja:
Ella nos interpreta a verdade revelada, e nos 

dá a certeza absoluta pela assistência divina, 
de ser tal o sentido e a extensão da verdade 
revelada.

A infallibilidade é, pois, o complemento ne
cessário da revelação divina.

III. Conclusão
Eis como infallibilidade da Egreja se iM-' 

põe inexoravelmente ao espirito de quem sabe 
re flectir.

Na sua parte material, tal infallibilidade é 
attribuida á magistratura, aos governos, até aos 
Professores.
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« Em sua parte espiritual, ella é uma necessi
dade para a religião e.para o nosso espirito. . 
^  Sentimos instinctivamente qué uma religião 
divina deve descer do Sinai, com a fronte lumi
nosa, tendo nars mãos as taboas da lei ; ou então 
sahir do Cènaculo tendo sobre-a cabeça linguas 
de fogo e sobre os lábios palavras de convite 
para : á . humanidade, dizendo-lhe :
■ Tu precisas de verdade.: Eil-a aqui!

- Tu precisas de amor: Eil-o aqui! ;•
Tu precisas ir a Deus: da-me a mão eu te 

«conduzir ei; a> Elle.
Mas como isso se pbderia dar si a religião 

pudesse enganar-se? si ella pudesse dar-me e erro 
em vez da verdade? si ella pudesse dar-me um 
-amor-falso, em. vez do amor de Deus ? si ella, 
pudesse lançar-mé no abysmo, em vez de con
duzir-me a Deus ?

Para ter- a certeza de seguir o caminho re
cto — e Deus não pódé permittir a duvida em 
assumpto tão grave — é preciso que a Egreja 
seja infallivel.

Infallivel porque vem de Deus !
Infallivel; porque deve conduzir-nos a Deus.
São verdades que não se descutem.. .  im- 

põem-se pelo bom senso.

EXEMP.LO

Napcleão I e o Papa Pio VII

Achando se na ilha dè Santa Helena o im
perador francez Napoleão, recordava frequente
mente a scena .de Fontainebleau, em que elle 
«e mostrára tão arrogaüte para com o Summo 
Pontífice. Um dia disse ao Conde Rathel, um de 
seus companheiros no éxilio:
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— José, não te achavas em Fontaineblau 
quando Pio VII predisse o meu futuro ?

— Sim, Majestade.
— Tens presente aquella entrevista?
— Sim, jamais esquecerei o que então ouví.
— Então, estás ainda lembrado das palavras 

do Papa ?
— Perfeitamente, majestade.. O Santo Padre 

disse: «O Deus de outróra vive ainda; esse Deus 
tem sempre punido os perseguidores da Egreja», 
e começou hesitar.

— O que, José? insistiu Napoleão, quando 
notou a hesitação do Conde.

— Disse que esse Deus destruiría a vossa 
majestade, si continuasse a opprimir a Egreja.

— Foi isso mesmo. De facto, meu caroami- 
go, o Deus de outróra vive ainda, e castigados 
oppressores de seu representante na terra.: Oh t 
sinto não poder gritar a todos os que receberam 
algum poder na terra : Respeitae ao Vigário de 
Jesus Christo! Não ataqueis o Papa, porque se
reis anniquillados pela mão justiceira de Deus, 
que protege a Cathedra de São Pedro.

Napoleão reconheceu o castigo merecido... 
Jesus Christo castiga os oppressores de seu Vi
gário na terra, t.oma a defesa de seu represen
tante... Com quanto maior desvelo Jesus Christo» 
devia assistir ao Papa, para que não errasse, en
sinando aos christãos a verdade divina!
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15° DOM. dep. ;de PENTECOSTES
'' E VAXGELHO (Luc. VII. 11— 15)

11. Naqüelle tempo, foi Jesus a uma ci
dade, chamada Aaim : e iam com Elle seus dis
cípulos e muito povo.

' 12. E: quando chegou perto da porta da ci: 
àade: eis que era levado um defunto a sepul
tar, filho único de sua m ãe: e esta era viuva: 
e ia  com elia muita gente dàcidade:

13. E'tendo-a visto o Senhor, movido de 
compaixão para com ella, disse-lhe : Não chores.

14. E ápproximou-sè, e tocou no esquife. E 
os que o levavam, pararam. Então disse E lle: 
•Jovem, eu te digo, levanta- te.

15. E sentou-se o que tinha estado morto, 
e começou a falar. E (Jesus) entregou o a sua 
mãe:

ÇOMMENTARIO APOLOGETICO V

Necessidade da infallibilidade
Tocante pagina, a do Evangelho de hoje! 

Através ;de cada lintiá ouve-se 'como resoar a 
voz; suave-Jdo: bom Mestre v Aão chores.i; Moço, 
èu':ie-ofdenol levanta-téA'4 -e—Jesüs o-restitüe a 
sua mãe. ~ i *-:I
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Scena de tristeza e seena de alegria, succe- 
dem-se no intervallo de umas palavras. .;-::

O tom da voz de Jesus possue aqui um ca
racter especial; além da ternura que vem de seu_ 
çoração, nota-se a íirmeza, a convicção com que 
se dirige ao iovem íallecido: Moço, eu te ordeno,„ 
e a consequência desta convicção, que.é a re- 
surreição do morto.

A Egreja Catholica, continuação viva e eter
na do poder de Jesus Christo, possue. esta mes
ma convicção de seu poder, e as consequências- 
são sempre as mesmas: consolar e consolidar- as- 
almas no bem. yV ;V '“ ’

Vejamos hoje este duplo aspecto na prero- 
gativa da infallibilidade que estamos meditando,

1* A c o n v ic ç ã o  da Egreja de ser infaliiveL
2. As c o n s e q u ê n c ia s  para cada. fiel.
Eis dois pontos que vão fornecer-nos uma 

prova apologetica da necessidade de a Egreja 
ser iaínllivel, mostrando em plena luz: o; tacto- 
e as consequências.

I . A  c o n v ic ç ã o  d e  s e r  in fa lliv e l

A Egreja é infallivel: ella sempre o acre
ditou, sempre o afiirmou, teve sempre a pléna: 
convicção desta prerogativa.

Esta convicção é uma prova de sua divin
dade.

Percorrei a lista das seitas religiosassão- 
muitas, de .diversos credos, diversas concepções,, 
desde o grosseiro íeticnismo até ao orgulhpso 
positivismo. - .

Examinas as suas doutrinas, em todas eilas 
encontrareis pontos de contacto, conçordãnciàs 
parciaes, pois todas ellas têm por fim', approxi- 
mar o homem de Deus.



,1  nHa, porém, um ponto, em que nenhuma sei- 
' ta; êòncòrda com a religião catholica: e a infal- 
libilidadé de seu chefe. V

Entre, to das as religiões, só a Catholica, teve- 
a.’òtúáá'd'iá,'a  ̂simplicidade, òu então a sublímida- 
dé'‘dê acreditar na infálíibiiidade de seu chefe 
supremo.

E’,; de -facio, muita ousadia.-;. ousadia tão* 
grande que só póde vir do céu ou do inferno,, 
mas nunca dos .homens.
- • O homem póde ser. orgulhoso como quizer,. 
mas nunca teve, n'èm terá á coragem de outor
gar-se à infallibilidade. Porque isso?

’• ̂ ’ P.òrqué:;elie’sente' que . está se enganando a. 
cada instante. . ! todos acreditam em seuserros.,. 
porque são palpavèis.

: Tal palavra : infallibilidade, nem siquer foi 
conhecida pelos antigos.
: rOs velhos poetas, philosophos, como Platão,.
Sócrates, Cícero, Horacio, tinham fé na sciencia. 
em geral, mas desconfiavam da-sua sciencia em. 
particular, sentindo-a fraca, falha, incompleta.

Jesus Çhristo veiu a este mundo ,e procla
mou a infallibilidade da sua Egreja, e. esta pro
clamação, através dos séculos, das nações, perma- 
neò.e.!.sem^r.e;.pàtrimonip exclusivo/ desta Egreja.,

; As heresias nascem, separam-se da Egreja 
de Christo, formam seitas religiosas, conservam, 
certas ; praticas, e até sacramentos da mesma 
Egreja, nenhuma seita porém,, teve a ousadia de 
pretender para o seu chefe o dom da infallibili- 
dadê. -

Nem Luthero, nem., Calvino, nem Henrique 
VIII, nem o Czar da Rússia, nem o rèi da Ingla
terra,.tiveram a coragem, de. se arrogar a infal
libilidade. ‘ ;.
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Elles mesmos sentiam que si o fizessem, o 
mundo zombaria por demais de suas pretenções..: 
todos ririam de tanta audacia.

A Egreja Catholica acredita em êua infalli- 
bilidade e professa esta doutrina como dogma 
de fé... e ninguém zomba delia.

O protestante empallidece de raiva, faz mil 
objecções, mas sente-se vencido deante da auto
ridade do Papa! . : ■ /■;

E curioso é o facto de a Egreja ter tido a 
coragem de proclamar tal verdade.

E’ mais curioso ainda que nenhuma seita 
religiosa vendo a autoridade predominante que 
a Egreja adquire com esta prerogativa, não te
nha tido a coragem de imitai*a. ^

A ousadia da Egreja Catholica neste particu
lar, é prova da sua divindade. :i , - .

O medo que as seitas tem de recorrer a 
este poder é prova de seus erros. ,

A toda seita falta qualquer eousa de essen
cial: é a infallibilidade. .

E não tem a coragem de reivindicai-a, por
que sente que sendo da terra, não tem direito a 
um privilegio que vem do Céu.

A infallibilidade na constituição de uma re
ligião divina, é absolutamente necessariá, sinão 
o divino estaria sujeito ao humano, e tal reli
gião não seria mais divina. -

Tal privilegio só existe na Egreja Catholica.
Só ella, pois, é divina, e por conseguinte: 

verdadeira.

II. Ccmsequencia para cada fiel..

Eis njn ponto pouco estudado, e entretanto 
de immcasa extensão. i
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Si dissesse que a acção catholica, tão espa
lhada hoje e tão querida, pelos Pontífices Roma
nos, é uma consequência directa da infaliibili- 
dàde, diría uma grande verdade que muitos não 
comprehenderiam á primeira vista.

Entretanto o facto é certo : e não será diffi- 
cil comprehender o fundo desta asserção.

Deus não semeou as verdades em sua Egreja, 
como se depositam pedras inertes na cons- 
trucção de um monumento, mas sim, como ger- 
mens, vivos que devem desabrochar, como se
mentes de uma Tecundidade enexhaurivel.
. Estás verdades latentes devem ser cultiva

das para que possam dar o seu fructo; e é o 
espirito humano que deve fazer esta cultura, e 
fazel-a produzir fructos sazonados.

E como esta obra é de uma delicadeza infi
nita, Deu!s dá a um espirito humano o dom da 
infallibilidade, para que este homem possa guiar, 
sustentar ã cultura das verdades divioas, como o 
járdineiro orienta os operários para que cada 
planta seja cultivada conforme as exigências da 
sua especie.

. Todos nós somos operários na vinha do Se
nhor; porém, deve haver um mestre que dirija 
estes operários e endíque a cada um a. tarefa 
própria para alcançar o. resultado commum do 
conjuncto.

O homem, de facto, não entrou, na Egreja de 
um modo passivo, inerte, mas sim activo, porque 
fica encarregado de. estudar os dogmas, de desen
volvei-os, de tirar delles consequências, de fazer 
applicações, na ordem; da sua esphera. E' a base 
e a razão de ser da acção catholica.

Não é sómente o Papa que póde e deve ti
rar conclusões novas dos princípios estabeleci
dos pelo Evangelho: elle é ó orientador, o Mes-

15'_DCM. d e r . d e  p e n t e c o s t e s  — 351



ire, mas cada fiel pó de agir, meditar, estudar e 
tirar conclusões theologicas, que serão bôas, des
de que recebam a approvação do orientador ge
ral : o Papa.

E’ o que explica a origem de muitas de
voções.

Santa Juliana é a fundadora . da adoração 
das 40 lioras. ,

Santa Margarida Maria, é a operaria do desen
volvimento do culto do Coração de Jesus.. . ;j

O santo Padre Eudes é o promotor do culto 
do Coração de Maria, o Bemaventurado de Mont- 
fort, da devoção da santa escravidão-r Santa 
'Therezinha, da pratica da santa infancia, etc, etc;

Eis a actividade dos simples fieis. Ò orien
tador geral, rejeita ou approva estas praticasj 
e a sua palavra infallivel é o tutor que os sus
tenta como é a sentença que lhes dá vida.

Sem esta palavra infallivel a Egreja Catholica 
tão una e unida, seria o que é o protestantismo: 
uma balburdia, um corpo sem cabeça ou uma 
■cabeça sem mioleira.

Com esta palavra infallivel, toda a christan- 
dade, todo caíholico póde trabalhar, estudar, in
terpretar, mas deve submetter a sua obra ao 
.guia supremo, ao Papa, e eis que, na immensa 
variedade das acções apparece a unidade per- 
:feita da doutrina.

E’ a grande maravilha da Egreja de Christo: 
é um dos signaes característicos que a distin
guem das demais seitas religiosas erradas.

HUI. Conclusão

Eis dois argumentos irrefutáveis, apològeticos 
que provam a existência e o exercício da infal- 
libilidade da Egreja Catholica. -
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- A Egreja sempre acreditou nestaprerogati- 
•va e sempre agiu nestá convicção.

A acção catholica que permitte a. cada ca- 
i;holico agir sob a orientação dos superiores eccle- 
siásticos, sem que desta variedade -de acção 
surja a ruptura da unidade perfeita da Egreja. 
r E’_uma prerogativa divina, e esta prerogar 

i;iva pertence, exclusivamente á Egreja catholica. 
J . Logo, ella è a unica Egreja, de Jesus Christo, 
■e todas as demais 6eitas são errôneas.

. Sentimos a necessidade da  infallibilidade 
como sentimos os immensos benefícios que nos 
traz da firmeza dà nossa fé e da nossa acção.

>?'
EXEMPLO— Pesqufzas de um protestante

s

-A canonização dos Santos é um acto da in- 
iallibilidade do Papa, de modo que o Papa, de* 
•clarando solemnemente a heroicidade das vir
tudes de um Santo, tal declaração torna-se um 
■exercício da sua infallibilidade, devendo ser ad- 
mittida pela Egreja inteira.

Ha annos um sabio professor protestante in- 
iglez, da Universidade de Oxford, quiz examinar 
de perto e de visu o proceder das canonizações, 
para encontrar falhas n.os exames e decisões.

Partiu para Roma c.om carta de recommen- 
dação, pedindo para examinar por si mesmo os 
documentos das canonizações.

O cardial prefeito, encarregado das causas, 
entregou, lhe o processo completo, pró e contra 
de umas oitenta CAUSAS em julgamento.

O professor levou os documentos para o ho
tel, onde, durante um mez, examinou-os detida
mente, confrontando as razões a favor, citadas 
pelo defensor e as razões CONTRA, dadas pelo 
contradictor. 2&
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Examinou, confrontou, tirou as suas conclu
sões favoráveis, e, convenceu-se de qüe todos 

-os factos, a doutrina, as virtudes e os milagres 
eram incontestáveis, e que estes nomes merè- 
ciam toda a auréola dos santos.

Assim disposto, foi então ter.com o cardial,. 
para entregar-lhe, os documentos e agradecer- 
lhe a nimia gentileza, manifestando o resultado 
positivo de seu inquérito, e dizendo-se convem- 
cido da rigorosa exactidão dos processos e da. 
certeza dos resultados.

— Àh, si todos os processos fossem destè 
modo, seguros e provados, exclamou o professor 
protestante, ninguém mais podia duvidar dos san
tos existentes na Egreja Romana. ,

Mas, qual não foi o seu espanto, quando o 
cardial lhe respondeu:

—Pois bem, todas estas causas que o senhor 
julgou irrefutáveis e certas, foram rejeitadas pe
la Egreja como insufficientes, nenhum destes mi-» 
lagres foi approvado pela commissão.

O professor cahiu das nuvens... ou melhor,, 
sahiu do erro protestante, e hoje venera e invo
ca os santos com tanto mais fervor quanto mais 
os desprezára antes, emquanto protestante.

Convenceu-se o homem que as declarações 
do Papa tem base solida e obedecem a todas as 
regras da prudência e sabedoria, e são, mesmo 
humanamente falando, documentos de primeiro 
valor, sem falar da assistência divina que assiste 
o Papa, quando se dirige á Egreja inteira, pro
clamando que tal verdade deve ser admittida 
como dogma de fé.
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16° DOM. dep. de PENTECOSTES
;; EVANGELHO (Luc. XIV. 1-11)

1. Naquelle tempo, aconteceu que, entrando 
Jesus vm Sabbado em casa dum dos principaes 
Phariseus a tomar a sua refeição, elles o estavam 
■ali observando.

2.. E eis. qúe estava deante delle um homem 
hydropico.

3. E Jesus, dirigindo a palavra aos .douto
res da lei e aos phariseus, disse-lhes: E’ licito 
fazer curas no sabbado?

4. Mas elles ficaram calados. Então Jesus, 
pegando no homem pela mão, curou-o, e man
dou-o embora.

5. Dirigindo-se depois a elles, disse: Quem 
dentre vós que si o (seu) jumento ou o (seu) boi 
cahir num poço, o não tirará logo (ainda que 
seja) em dia de sabbado ?

6. E elles não lhe podiam, replicar a isto.
7. Disse também uma parabola, observan

do como os convidados escolhiam os primeiros? 
assentos á mesa, dizendo-lhes:

8. Quando fôres convidado para bodas, não 
te assentes no primeiro logar, porque pode ser 
que outra pessoa de mais consideração do que 
tu tenha. sido convidada pelo . dorio da casa.

Q.E-quevindo este.jque texiconvidqu a ti e.



a elle, te diga: Cêde o logar a este: e tu, enver
gonhado comeces a occupar o ultimo logar.

10. Mas quando fores convidado, vae tomar 
o ultimo logar, para que, quando vier o que te 
convidou, te diga: Amigo, vem mais para cirna*. 
Então terás com a gloria dos que estiverem sen
tados á m esa:

11. Porque todo o que se exalta, será humi
lhado: e o que se humilha, será exaltado.

COMMENTARIO APOLOGETICO

Centro da ínfallibilidade
O Evangelho de hoje nos .faz assistir a um& 

Ceia em que Jesus tomou parte com os pbariseus~
Um ponto de doutrina é logo levantado por 

estes censores pharisáicos. E’ permittido ou nã<> 
curar em dia de Sabbado ?

A pergunta era importantíssima para os ju-, 
deus materialistas, escravos da letra, que mata;: 
e entre elles havia discussões continuas a res^ 
peito. '

Jesus vae resolver o problema. Elle é a au
toridade suprema, o orgão da verdade infallivel^* 
e o assumplo da pergunta toca ao amago da mo
ral e da disciplina.

Temos aqui deante de nós, os dois elemen
tos que estamos a meditar para ter uma compre^ 
hensão completa e nitida da iníallibilidade:

1. O o rg ã o  desta iníallibilidade.
2. O o b je c to  da iníallibilidade.

Aqui o orgão é Jesus Christo e o objecto 
santificação do Sabbado. Na Egreja este orgão
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0 'Papa, representante de C.hristò, e. o objecío é 
tüdo o que diz respeito á fé e á moral.

7 I. O brgão dà inSallibilidade

Qual é o orgão proprio da infallibilidade?
Este órgão, é _o proprio Papa.
Sempre, a Egreja acreditou na existência des

ta" prerogátivà, mas houve, ás vezes, erros,, jio  
tocante áo orgão da infallibilidade.

Uns julgavam que ella estivesse como que 
diffundida no corpo docente dã Egreja.

Era uma opinião humana. * *
. Mil ou dois mil Bispos difficilmente se en

ganam.
A infallibilidade, porém, sendo uma preroga- 

tiva divina, não póde depender do numero.
0 que provém do numero, provém da terra, 

, Nas cousas divinas, o numero não tem valor,
Citando um texto dos livros sagrados, tanto 

prova este um, como provam vinte.
Si um Bispo não é infallivei, nem cincoente,. 

nem mil o serão. . , ,
■•i A infallibilidade é uma prerqgativa-completa: 

em,si; quem a possue, possu.e-a. inteira; quem 
a não. possue ;inteira, nem tão pouco, em parte..

Não póde haver o mais ou menos neste pri
vilegio : é uma prerogativa integral e completa,.

Eis porque o Concilio do Vaticano proclamou 
solemnemente que tal privilegio reside na pes- 
sp.a do Papa. ..

Na pessôá do Papa, não como escriptor, co
mo pregador, legislador ou theologo, pois tüdo= 
isso póde^sel-o, :sem ser Papa, mas o que não 
póde ser sem ser Papa é : Doutor universal da. 
Egreja, ;;

E', pois, neste titulo, em outros termos, é na



fnncção de Doutor universal que o Papa é in- 
fallivel.

Esta funcção exige que fale o Papa á Egreja 
inteira, definindo um ponto de doutrina’ ou de 
moral.

E para concentrar ainda mais o ponto, essen
cial da infallibilidade, nos proprios decretos do
gmáticos, é preciso destacar a decisão dogmá
tica, pois é nesta decisão que está concentrada 
a sua infallibilidade.

As considerações que precedem, os differen- 
tes argumentos que dispõem o espirito, não en
tram ná decisão dogmatica, mas preparam esta 
•decisão; e não entrando na decisão, não perten
cem á infallibilidade. ;

E’ infallivel a decisão clara, solémne, em 
que o Papa affirma que tal ou tal verdade foi 
revelada por Deus, e que é preciso crer nella, 
sob pena de ser excluido do seio da Egreja.

Assim, bem determinada, a infelJiblidade não 
é mais um privilegio vago, confuso, ligado á pes
soa do Papa, de que póde usar ou não usar á 
•vontade, quasi sem que o saiba.

Nada disso: E' um privilegio ligado á fiine- 
*ção solemne e rara, e que interessa a Egreja 
inteira, pela qual o Papa determina que tal pon
to de doutrina deve ser admittido por todos.

II. O objecto da Infallibilidade
Já foi indicado varias vezes, porém é boin 

repetil-o em synthese para mais clareza do as- 
sumpto.

O Concilio do Vaticano indica clarámente 
que o objecto proprio da infallidade é tudo o 
que diz respeito á fé ou á moral.

• Santo Antonino 14 séculos antes já íiavia in- 
«dicado ttieologicamentè este objecto. ~ ;
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«E’ necessário admittir na Egreja, diz elle, 
um unico Chefe, a quem pertence resolver as du
vidas em tudo que diz respeito á fé, seja na or
dem especulativa, seja na ordem pratica».

De facto, a Égreja foi fundada para illumi- 
nar o d o s s o  espirito e dirigir a nossa consciência.

E’,. pois, absolutamente necessário que ella 
não possa exigir de seus súbditos um ac*o de 
fé em um erro, ou um acto de obsdiencia a um. 
vicio. O seu arbitrio é a verdade ou a santidade 
sobrenaturaes.

No terceiro capitulo, o Concilio do Vaticano 
declara que o Papa possue pleno e^soberano po
der, não sómente nas cousas que dizem respeito 

. á fé e a moral, mas ainda nestas que se refe
rem á disciplina e ao governo da Egreja.

Devemos agora fazer ootar que estes dois úl
timos, embora dependentes do poder supremo do 
Papa, não são entretanto objecto da iofallibilidade.

O proprio Concilio o faz notar no capitulo 
quarto das sessões, onde, deixando de lado a di- 
seiplina e o governo da Egreja, declara que o 
objecto proprio da infallibiíidade é a fée a moral.

Duas condições são essencialmente exigidas 
para o exercicio da infallibiíidade:

1. O objecto da decisão deve ser umá dou
trina que se refira á fé e á moral.

2. O Papá deve declarar, ex-cathedra, em 
virtude da sua suprema autoridade doutrinai que 
esta doutrina faz parte integrante da verdade rè- 
velada por Deus, que deve ser acreditada pela 
Egreja Catbolica inteira, e que aquelles que não 
a acceitam dejxam de ser membros da Egreja.

Estas duas condições devem ser unidas; fal
tando uma, não havería mais definição. Reunidas 
as duas, ha definição dogmatica infallivel.
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135. C on clu são
Concluamos agora claramente o orgão e o 

-objecto da iníallibilidade. Este conhecimento dá 
á  nossa fé uma base bem determinada e firme, 
•qüê  não permitte á duvida penetrar em nosso 
-espirito, e nos dá uma resposta curta e decisiva 
para refutar os erros oppostos. , ;

A admiravel organização da Egreja e a se
gurança da sua doutrina devem inspirar-nos uma 
•confiança sem limites.

— Piloto, dizia César ao guia da embarcação 
que o transportava para Pharsalia, no meio de 
uma tempestade, Piloto, não tenhas medo, tu le
vas- César e a sua fortuna.

Não" tenhamos medo da sorte da barquinha 
•da Egreja! Em redor delia a tempestade, o vi
cio, os jjoderes, os falsos sábios, a bypocrisia e 
.a mentira accusam-na de retrograda, de intraD- 
Sigente, de iyrannica ou de relaxada. E’ uma ver
dadeira tempestade, que ruge ao seu redor; pou
co importa.. na popa e na proa desta barquinha 
está gravada esta palavra que os séculos não" 
desmentiram, nem apagaram: — Eis qve estou 
comvosco até ao fim dus séculos... As porias do 
inferno não prevalecerão contra ella!

Deus não se desencaminha.
Deus não se engana.
Deus não morre.
E’ EUe que dirige a sua Egreja pela infal- 

libilídade que lhe outorgou solemnemente.

EXEMPLOS
1. R a cio cín io  de um  p ro te sta n te

Rudolfo Hafest era filho de um Bispo luthe- 
Tano, e converteu se á religião catholica em 1852,



pela .c^o.sidêração da necessidade de uma auto- 
ridadé suprema e infallivel na Egreja de Jesus 
Christó.

«A Sagrada Escriptura é a palavra infallivel 
de Deus, raciocinava elle, os leitores, porém, 
são homens falüveis, de modo que, para conser
var a própria infallibilidade de Deus, é preciso 
que haja uma autoridade, viva, instituída por Deus, 
•que esteja acima da Sagrada Escriptura e a in
terprete no seu sentido authentico.

Tal autoridade existe uuica e exclusivamente 
na Egreja Catholica; eíla é, pois,aunica Egreja 
■de Christo, a unica verdadeira. Eis porque de- 
-seio humilhar-me deante desta autoridade, ser 
o seu súbdito para sel-ò do proprio Christo è da 
sua palavra divina. '

E’ a razão porque deixo de. ser lutherano e 
adhiro plenamente á religião catholica».

2. A  obra dos Papas

Herder, o grande philosopho allemão, escre
ve : Ninguém póde contestar que o Bispo de Ro
ma ou-o Papa, faz muito para o mundo christão.

Si a extensão do Christiauismo é, em si, um 
mérito, a sû i obra civilizadora é um mérito maior 
ainda, e o Papa tem este mérito; pois. si a.Eu
ropa não foi tragada para sempre pelos Hunos, 
Sarracenos, Tartaros, Turcos, Mongolas, etc., de- 
vemol o á .acção dos Papas.

3* P&Javra de Scbiller

. Já vimos imperadores, reis, politicos illustres 
e guerreiros valorosos, pisarem com os pés os 
direitos dos fracos e dos pobres; nunca, porém 
isto tem.acontecido com os Papas. ;
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17° DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Math. XXII. 34— 46) '

34. JNaquelle tempo, tendo os Pharisevs sa 
bido que (Jesus) reduzira ao silencio os Saddu- 
ceus, reuniram-se.

35. E um delles, doutor da lei, tentando-o 
perguntou-lhe:

36. Mestre, qual é o grande mandamento 
da lei?

37. Jesus disse-lhe: Amarás ao Senhor teu 
Deus de todo o teu coração e de toda a tua al
ma e de todo o teu espirito.

38. Este é o máximo e o primeiro manda
mento.

39. E o segundo é semelhante a este: Ama
rás a teu proximo como a ti mesmo.

40. Destes dois mandamentos depende-toda 
a lei e os prophetas.

41. E estando juntos os Phariseus, Jesus in
terrogou-os, dizendo:

42. Que vos parece do Christo ? De quem ê 
elle lilho? Responderam-lhe: de David.

43. Jesus disse lhes: como pois lhe cham.a 
David em espirito Senhor, dizendo:

44. Disse o Senhor ao meu Senhor : Senta-
te á minha mão direita, até que eu ponha os 
teus inimigos por escabello de teus pés ? :



45. Ei pois David lhe chama Senhor, como 
ê elle seu filho ?

46. E ninguém podia responder-lhe uma 
só- palavra: e daquelle dia em deahte não hou
ve quemousasse ínterrojgal-o.

: .7 COMMENTARIO APOLÒGETICO

Extensão da infallibilidade
Temos deante de nós o grande mandamento 

dá lei de Deus: amar a Deus de todo o seu co
ração; e o segundo, que o Mestre proclama se
melhante a este : amar ao proximo como a si 
mesmo.
■»* O amor de Deus e o amor ao proximo ficam 

deste modo., inseparavelmente entrelaçados. Deus 
é a cabeça do corpo da humanidade, os homens 
são os membros deste corpo.

Estudando a infallibilidade da Egreja, encon
tramos nella este mesmo entrelaçamento: O 
Papa. e os fieis.. a Egreja, docente e a Egreja 
discente:, a infallibilidade activa e passiva...

Para esclarecer bem estas distincções vamos 
examinar hoje até onde se extende a infallibili
dade e como são ligadas entre si:

1# A activa e a passiva
2. O Pãpa e os fieis
São questões conhecidas tíonfusamente pelo 

povo, más que convém destacar, para dar mais 
firmeza ao amor que devemos á santa Egreja.

I. À activa e a passiva
O Papa sendo infâllivel, a; Egreja inteira ô 

é iguálmentérhãó por si, mas-pela sua inseparav 
vel união com o Papa.' ■ ;tL; ; ' ’ *íJ
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.... A Egreja compõe-se da parte docente e da. 
parte discente', a primeira ensina e a segunda; 
é ensinada.

A parte docente é infallivel activamente na. 
pessoa do Papa, isto é: ensina sem poder. ,enga- 
nar-se.

A Egreja discente é infallivel passivamenie 
isto é, os fieis escutando a voz do Pàpa é dos- 
Bispos unidos ao Papa e dos Padres unidos ao 
Bispo, não podem ser induzidos a erro;, .

Deste modo, a Egreja inteira é infallivel,. 
uma parte pelo ensino e a outra.pela obediência.

Eis porque Jesus Christo disse : Ide e ensi- 
nae a todas as nações... ensinando-lhes a ob
servar todas as cousas que vos mandei; e eis 
que eu estou comvosco todos os dias até á con- 
summação dos séculos (Math. XXVIII. 20).:

Examinae bem este texto e vereis que ellê 
tem uma extensão que á primeira vista não ap- 
parece.

Eis que estou comvosco : estas palavras re
sumem e encerram tudo: não ha exclusão de 
poder, nem de auxilio nenhum: Foi me dado to
do poder no céu e na terra (Math. XXVIII. 18)
. Notae esta disposição. Jesus Christo.fala de 

seu poder, de seus Apostolos e dè todas as na
ções, e reunindo estes três elementos' '.élle diz 
que está com elles, até ao fim dós tempos;.:

E’ a i n i á l l i b i l i d a d e  completa d a  Egreja d o 
cente e d i s c e n t e ,  c o m o  acabámos de yer..

Até a consummGção dos séculos. Não é só
mente comvosco, c u m  quem estou falando, com
pleta o divino Mestre, a minha promessa se ex- 
tende além, attinge todos os vossos successores, 
pois outros vos succederão, e a vossa raça nunr 
ca terá fim.
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Eis/ como combinam admiravelmente estes 
■dois termos : a Egreja e o Papa. .

A Egreja e o Papa é um só.
Onde e6tá .o Papa ahi está aEgreja.
E onde está a Egreja é abi que está o Papa.

Neste mundo vêem-se ás vezes cabeças sepa
radas do corpo, mas são de cadaveres.

Não é o bastante dizer que o Papa falando,, 
a Egreja adhere. Entende-se a Egreja no Papa.

O Papa fala com ella e nella. O que elle diz, 
elle o lê nas entranhas da ügreja. O mesmo Espiri
to,Santo que põe taes palavras sobre os lábios do- 
Papa as põe também no coração da Egreja; ou me
lhor elle já as tinha posto, no coração, pois ellas 
não sobem aos lábios do Papa,, sinão porque? 
sahem do coração da Egreja.

E’ o encontro destas duas infaliibilidades: a. 
activa, na, cabeça, e a passiva- no corpo, fundi
das numa só, que forma a infallibilidade total da 
Egreja.

II. O Papa e os fieis
Com este principio gerai, comprehendemos 

melhor a paz e a. tranquillidade que formam o 
fundo e a auréola da fé catholica.

Não é preciso ser scientista para logicamen-, 
te, o catholiço concluir a verdade, absoluta da 
religião, que. professa.

Pó de e deve dizer:
A minha religião, apprendi-a dos lábios de 

meu vigário, que depositou em minhas mãos e 
me' explicou um pequeno livro : o Catecismo.

O que. o Vigário me ensina remonta ao Bispo 
que o mandou com este livrinho, resumo peifeitp- 
do Evangelho.: ,

Por. meio do Bispo, .este ensino remonta ao- 
Papa^que .enviou o Bispo. - .



Pelo Papa, este ensino remonta, de Papa éín 
Papa, até S. Pedro, que o recebera de Jesus 
Christo.

A minha religião é a mesma que S. Pedro 
Tecebeu de Jesus Christo.

Eu tenho a plena certeza disto, porque, si o 
Yigario que me ensina, mudasse qualquer cousa 
na ^doutrina Catholica, os outros sacerdotes, e 
até os proprios fieis, o denunciariam ao Bispo.

E si o Bispo mudasse qualquer cousa* os ou
tros Bispos e até os Padres e os simples fieis o 
denunciariam ao Papa, guarda vigilante da fé, 
e este o separaria da Egreja.

Uma mudança de fé, é pois, impossível hoje, 
como o foi em todos os tempos, pelas mesmas 
razões.
• A minha religião é, pois, a religião que Jesus 

■Christo ensinou.

366 — C O M M E N T A R l O  A P O L O G E T I C O

A' sfc A'

O catholico mais instruído póde raciocinar 
do seguinte modo:

Negar um unico artigo da minha fé seria 
negar a infallibilidade da Egreja.

Negar a infallibilidade da Egreja, seria negar 
a efficacia da palavra de Jesus Christo.

Negar a efficacia desta palavra, seria negar 
a sua divindade, que provou pelos milagres.

Negar a divindade de Jesus Christo., seria 
negar o proprio Deus.

Negar a Deus, seria negar a razão humana 
que reconhece invencivelmente a sua existência.

Ora, não se póde, sem loucura, negar a ra
zão humana.

Tenho, pois, absoluta certeza que tudo o que 
■a Egreja me ensina, é o proprio Deus que m’o 
ensina, de tal modo que si,- o que é impossível/
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a Egreja me fizesse errar, teria eu o direito de 
dizer a Deus, o que disse um Doutor: sois vós 
Senhor, que me enganastes.

III. Conclusão
A palavra de Deus, está primeiro em Deus.
Deus a deu a seu Filho, e seu Filho a dá á 

Egreja, dizendo : Como meu Pae me enviou as
sim eu vos envio : quem vos escuta, escu
ta a. m im ; quem vos despreza, despreza a mim.

Basta: ouvindo a Egreja ouvimos o proprio 
Deus: estamos na luz e vivemos na certeza da 
nossa fé.
Tiremos a conclusão pratica destas considerações* 
Quatro obrigações se nos impõem a respeito da 
Egreja.

1. Devemos escutar a Egreja, como escu
taríamos o proprio Jesus. Christo, si Elle nos 
falasse.

2. Devemos consultar, a Egreja quanda 
qualquer duvida ameaça a nossa fé.

3. Devemos obedecer á Egreja, certos de- 
que a sua palavra é a palavra infallivel de Jesus 
Christo, que nol-a transmitíe pelo magistério ín- 
íallivel do Papa. : , . . ^

4.- Devemos- amar a Egreja e o seu chefe 
o Soberano Pontífice, personificação da Egreja. 
e até si necessário fôsse, dar a nossa vida para. 

;defendel-o.
;:EXEMI?EOS 

1. Couvérsão de Àdão Stobaens
; O pastoriprotestante Adão Stobaens foi um 

dos|protestantesvmais:instruidòs e mais sinceros 
5do|se cüloiXV II.;



0 estudo do magistério infallivel na Egreja Ga- 
tholica íoi o grande assumpto de suas pesquizas.

Após muitas relutancias tirou a . conclusão 
que entrevira, mas que emfüm parecia apalpar 
com os dedos.

A Egreja fundada por Jesus Christo é neces
sariam ente uma sociedade visivel.

Tal sociedade, divina em sua fé, deve pos
suir uma autoridade que sustente esta fé, e para 
isso que seja infallivel.

Tal autoridade não existe no protestantismo:
> logo, elle não é a religião de Christo ; ella existe 

na Egreja Catholica: logo, ella é a religião-divina.' 
 ̂ Renunciou ao protestantismo e tornou-se um 

'fervoroso catbolico.

.2. A SrafalliM lidade segsmd© a  R a z ã o

O poeta protestante Shaw, escreveu: É bom 
informar os meus leitores protestantes que o fa
moso dogma da infallibilidade do Papa é o titulo 
mais modesto que se póde dar a um Soberano.

Comparando a infallibilidade do Papa. com 
as nossas democracias infalliveis, com as assem- 
bléas de médicos infalliveis, com as ;côrtes de 
juizes infalliveis, com os nossos astronomos in- 
ialliveis, com os nossos parlamentares infalliveis, 
devemos dizer que estes se proclamam infalliveis 
-em tudo o que fazem e resolvem, emquanto o 
Papa, de joelhos perante Deus • confessa a spa 
ignorância e exige apenas que se lhe conceda 
a  infallibilidade em certos casos urgentes, de 
consequências graves para a manutenção da dou
trina de Jesns Christo.
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A Egreja.. sempre acreditou nesta prerogati- 
ya e sempre agiu nesta convicção.

r A a.cção çatholica que permitte a cada ca- 
*holiço ágir sob a orientação dos;supe.riores eccle-, 
«iasticos,- sem què desta ; variedade, de. acção, 
surja a ruptura da. unidade perfeita da Egreja.
: ; :E’ üma prérògativa diviüá, e ; esta preróga- 

tiva' pertence exclusivamente á .Egr_e ja cátholica. 
^X'íogo,'elláhê a ünicá Egreja .de Jesus Christo, 

;©:. tõdá&ra.s demais seitas;são. .'erroneás.' '
Sentimos a .necessidade dá infallibilida.de 

como sentimos os immensós benéficiós que nòs 
tráz da firmeza da nossa fé e da nossa acção.

EXEMPLO— Péisquizas de um protestante

A canonização dos Santos é um. acto da in- 
fallibilidade do Papa, de modo que o Papa, de* 
•clarando solemnemente a heroicidade das vir
tudes de um Santo,, tal declaração torna-se um 
exercício da.sua infallibilidade, devendo ser ad- 
mittída pela Egreja inteira.

Ha annos um sabio professor protestante in- 
glez, da Universidade de Oxford, quiz- examinar 
de perto e de visu o proceder das canonizações, 
para encontrar falhas nos exames e decisões.

Partiu para Roma com carta de recommen- 
dação, pedindo para examinar por si mesmo os 
documentos das canonizações

O. cardial prefeito, encarregado das causas, 
•entregou lhe o processo completo/ pró q contra 
de umas oitenta CAUSAS em julgamento.

O professor levou os documentos para o ho
tel, onde, durante um mez/examinou-os detida
mente, confrontando as razões a favor, citadas 
pelo defensor è as razões CONTRA, dadas pelo 
-contradictor. 2£



Examinou, confrontou, tirou as suas conclu
sões favoráveis, e, convenceu-se de qüe todos 
os factos, a doutrina, as virtudes e os milagres 
eram incontestáveis, e que estes nomes mere
ciam toda a auréola dos santos.

Assim disposto, foi então ter com o cardialr 
para entregar-lhe os documentos e agradecer- 
lhe a nimia gentileza, manifestando o resultado 
positivo de seu inquérito, e dizendo-se conven
cido da rigorosa exactidão dos processos e da, 
certeza dos resultados.

— Ah, si todos os processos fôssem deste, 
modo, seguros e provados, exclamou o professor 
protestante, ninguém mais podia duvidar dos san
tos existentes na Egreja Romana.

Mas, qual não foi o seu espanto, quando o 
cardial lhe respondeu:

—Pois bem, todas estas causas que o senhor 
julgou irrefutáveis e certas, foram rejeitadas pe
la Egreja como insufficientes, nenhum destes mi
lagres foi approvado pela commissão.

O professor cahiu das nuvens... ou melhor, 
sahiu do erro protestante, e hoje venera e invo
ca os santos com tanto mais fervor quanto mais 
os desprezára antes, emquanto protestante.

Convenceu-se o homem que ás declarações 
do Papa tem base solida e obedecem a todas as 
regras da prudência e sabedoria, e são, mesmo 
humanamente falando, documentos de primeiro 
valor, sem falar da assistência divina que assiste 
o Papa, quando se dirige á Egreja inteira, pro
clamando que tal verdade deve ser admittida 
como dogma de fé.
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16” DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Luc. XIV. 1-11)

1. Naquelle tempo, aconteceu que, entrando 
Jesus um Sabbado em casa dum dos principaes 
Phariseus a tomar a sua refeição, elles o estavam 
ali observando.

2. E eis què estava deante delle um homem 
hydropico.

3. Et Jesus, dirigindo a palavra aos douto
res da lei e aos phariseus, disse lhes: E’ licito 
fazer curas no sabbado?

4. Mas elles ficaram calados. Então Jesus, 
pegando no homem pela mão, curou-o, e man
dou-o embora.

5. Dirigindo-se depois a elles> disse: Quem 
dentre vós que si o (seu) jumento ou o (seu).ôoi 
cahir num. poço, o não tirará logo (ainda que 
seja) em dia de sabbado ?

6. E ellès não lhe podiam replicar a isto.
7. Disse também uma parabola, observan

do como os convidados escolhiam os,primeiros 
assentos á mesa, dizendo-lhes:

'8. Quando fôres convidado para bodas, não 
te assentes nó primeiro logar, porque pode ser 
que outra pessoa de mais consideração do que 
tu tenha sido convidada pelo dono da casa.

: 9: E que' vindo este que té convidou a ti «



a elle, te diga: Céde o logàr a este re  tu, enver
gonhado comeces a occupar o ultimo logaf. ^

10. Mas quando fôres convidado, vae tomar 
o ultimo logar, para que, quando vier o que te' 
convidou, te diga: Amigo, vem mais pára cinia~ 
Então terás com a gloria dos que estiverem sen
tados á m esa:

11. Porque todo o que se exalta, será humi- 
lhado: e o que se humilha, será exaltado.

---  ■ iinuMOQBBeMiw* —
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Centro da infallibilidade
O Evangelho de hoje nos faz assistir a uma  ̂

Geia em que Jesus tomou parte com os phariseus^
Um ponto de doutrina é logo levantado por 

estes censores pharisaicos. E’ permittido ou não- 
curar em dia de Sabbado ?

A pergunta era importantissima para os ju
deus materialistas, escravos da letra, que mata;: 
e entre elles havia discussões continuas a res
peito. ,

Jesus vae resolver o problema. Elle-é a au
toridade suprema, o orgão da verdade infallivei,. 
e o assumpto da pergunta toca ao âmago da mo
ral e da disciplina.

Temos aqui deante de nós, os dois elemen
tos que estamos a meditar para ter uma compre- 
hensão completa e nitida da infallibilidade:

1. O o rg ã o  desta infallibilidade..
2. O o b je c to  da infallibilidade..

Aqui o orgão é Jesus Christo e o objecto
ssáDtificapão do Sabbado. Na-Egreja^ este orgão



o'Papa, representante de Christo, ,e o objecto.é 
tudo o que diz respeito á fé e ámorâí.
i;- . V ■. - .. >,.; .
£ ,  ' I, Ó,, órgão da Inf alllbilidade

; ~Qual é o orgão proprio da infallibilidade?
• .T ; Este orgâo è o proprio Papa.

. Seinpré a Egreja acreditou na existência des
ta prerogativa, mas houve, ás vezes, erros, no 
.tocante ao org§o da infallibilidade.

. Uns julgavam que ella ..estivesse como que 
'diffundida^no corpo docente da Egreja.
V v • Era uma opinião, humana.'
. , Mil ou dois. mil Bispos difficilmente se en
ganam. '

A infallibilidade, porém, sendo uma preroga- 
tiva divina, não pódè depender do numero.

O que provém do numero, provém da terra.
. Nas- cousas divinas, o numero não tem valor.. 

. . . Citando um texto dos livros sagrados, tanto 
prova este. um, como provam vinte.

> Si um Bispo não é infallivel, nem ciacoenta,. 
nem mil o serão.
í ;A Infallibilidade é uma prerogativa completa
em;s i: ,• quem a possue, possue-a inteira; quem 
a não possue.inteira, nem tão pouco em parte.

...Não pôde haver o mais .ou mmos neste pri
vilegio : é uma prerogativa integral e completa..

Eis porque o Concilio do Vaticano proclamou 
.solemnemente que, tal privilegio reside na pes- 
sôa5 do Papa. V

Na pessôa do Papa, não como escriptor, co
mo .pregador,;, legislador ou theologo,, pois tudo 
issò,ipóde sel-ò,, sem ser Papa., mas ; o que não 
pódè.ser sem. ser. Papa é: Doutor, universal da. 
Egreja.:.;:.
; - :. E’, pois, .neste titulo^. em Outros .termos, é na
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Suncção de Doutor universaí que o Papa é in- 
fallivel.

Esta funcção exige que fale o Papa á Egreja 
inteira, definindo um ponto de doutrina ou de 
moral.

E para concentrar ainda mais o ponto essen
cial da iofallibiiidade, nos proprios decretos do
gmáticos, é preciso destacar a decisão dogmá
tica, pois é nesta decisão que está concentrada 
a sua.infallibilidade.

As considerações que precedem, os differen- 
tes argumentos que dispõem o espirito, não en
tram na decisão dogmatica, mas preparam esta 
•decisão; e Dão entrando na decisão, não perten
cem á infailibilidade. -

E' iofallivel a decisão clara, solemne, em 
que o Papa affirma que tal ou tal verdade foi 
revelada por Deus, e que é preciso crer nella, 
sob pena de ser excluído do seio da Egreja.

Assim, bem determinada, a infalJiblidade não 
•é mais um privilegio vago, confuso, ligado á pes- 
sôra do Papa, de que póde usar ou não usar á 
■vontade, quasi sem que o saiba.

Nada disso: E' um privilegio ligado á fanc- 
solemne e rara, e que interessa a Egreja 

inteira, pela qual o Papa determina que tal pon
to de doutrina deve ser admittido por todos.

II. O objecto da Infailibilidade
Já foi indicado varias vezes, porém é bom 

repetil-o em synthese para mais clareza do as- 
sumpto.

O Concilio do Vaticano indica claramente 
que o objecto proprio da infallidade é tudo o 
que diz respeito á fé ou á moral.

Santo Antonino 14 séculos antes já iiavia in
dicado theologicamente este objecto.
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«E’ necessário admittir na Egreja, diz elle, 
um unico Chefe, a quem pertence resolver as du
vidas em tudo que diz respeito á’ fé, seja na or
dem especulativa, seja ua ordem pratica».

De facto, a Egreja foi fundada para illumi- 
nar o d o s s o  espirito e dirigir a Dossa consciência.

E', pois, absolutamente necessário que ella 
não possa exigir de seus súbditos um ac*o de 
fè em um erro, ou um acto de obediência a um 
vicio. O seu.arbítrio é a verdade ou a santidade 
sobrenaturaes.

No terceiro capitulo, o' Concilio do Vaticano 
declara que o-Papa possue pleno e soberano po
der, não sómente nas cousas que dizem respeito 
á fé e a moral, mas ainda nestas que se refe
rem á disciplina e ao governo da Egreja.

Devemos agora fazer notar que estes dois úl
timos, embora dependentes do poder supremo do 
Papa, não são entretanto objecto da infallibilidade.

O pf-opr-io Concilio o faz notar no capitulo 
quarto das sessões, onde, deixando de lado a di
sciplina e ò governo da Egreja, declara que o 
objecto proprio da infallibilidade é a fé e ajnoral.

Duas condições sãó essencialmente exigidas 
para o exercício da infallibilidade:

1. O objecto da.decisão deve ser uma dou
trina que se refira á fé e á moral.

2. O Papa' deve declarar, ex-cathedra, em 
virtude da sua suprema autoridade doutrinai que 
esta doutrina faz parte integrante da verdade re
velada por Deus, que deve ser acreditada pela 
Egreja Catholica inteira, e que aquelles que não> 
a acceiUm deixam de ser membros da Egreja.

Estas duas "condições devem ser unidas; fal- 
tando?uma, não haveria mais definição. Reunidas 
as; duas, ba definição dogmatica infallivel.
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III. Conclusão

Concluamos agora claramente o orgão e o 
objecto da iníallibüidade. Este conhecimento dá 
á nossa fé uma base bem determinada e .firme, 
que não permitte á duvida penetrar em nosso 
espirito, e nos dá uma resposta'curta e decisiva . 
para refutar es erros oppostos.

A admiravel organização da Egreja e a se
gurança da sua doutrina devem inspirar-nos uma 
confiança sem limites.

— Piloto, dizia Cesar ao guia da embarcação 
que o transportava para Pbarsalia, no meio de. 
uma tempestade, Piloto, não tenhas medo, tu le
vas Cesar e à sua fortuna.

Não tenhamos medo da sorte da barquinha, 
da Egreja! Em redor delia a tempestade, o vi
cio, os poderes, os falsos sábios, a bypòcrisia e 
a mentira accusam*na de retrograda, de intran-, 
sigente, de iyrannica ou de relaxada. E' uma ver
dadeira tempestade, que ruge ao seu redor; pou
co importa.. na popa.e na prôa desta barquinha 
está gravada esta palavra que os séculos não 
desmentiram, nem apagaram: — Eis que estou 
comvoseo até ao nm dos séculos... As portas do 
inferno não prevalecerão contra ella!

Deus não se desencaminha.
Deus não se engana.
Deus não morre.
E' Eile que dirige a sua Egreja pela infal- 

lilbilidade que lhe outorgou solemnemente.

EXEMPLOS
1. Raciocínio de um protestante

Rudolfo Hafest era filho de um Bispo lutbe- 
rano, e converteu se á religião catholica em 1852,



péla.considerãção da necessidade de uma auto
ridade suprema e iafãllível na Egréja de Jesus 
€bristò.

«A Sagrada Escriptura é a palavra infallivel 
de' Deus, raciocinava elie, os . leitores, porém, 
são homens falliveis, de modo que, para conser
var a própria infallibilidade de Deus, é preciso 
que haja uma autoridade viva, instituida por Deus, 
•que esteja acima da Sagrada Escriptura e a in
terprete no seu sentido authentico.

• Tal autoridade existe uoica e exclusivamente 
na EgFê ja Catholica; ella-é, pois, a uuica Egreja 
•de Christo, a uuica verdadeira. Eis porque de
sejo liumilhar-me deante desta autoridade, ser 
o seu súbdito para sel-o do proprio Christo e da . 
sua palavra divina.

E' a razão porque deixo de ser lutherano e 
adhiro plenamente á religião catholica».

v *

2. A obra dos Papas
■ /
Herder, o grande philosopho allemão, escre

ve : Ninguém pó de contestar que o Bispo de Ro
ma ou o Papa, faz muito para o mundo christão.

Si a extensão do Christiauismo é, em si, um 
mérito, a suh obra civilizadora é um mérito maior 
ainda, e o Papa tem este mérito; pois, si a Eu
ropa não foi tragada para sempre pelos Hunos, 
Sarracenos, Tartaros, Turcos, Mongolas, etc., de- 
vemol o á acção dos Papas.

3. Palavra de Schlller

Já vimos imperadores, reis, políticos illustres 
e guerreiros valorosos, pisarem com os pês os 
direitos dos fracos e dos pobres; nunca, porém 
isto tem acontecido com os Papas.
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17° DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Math. XXII. 34— 46)

34. Raquelle tempo, tendo os Phariseus sa 
bido que (Jesus) reduzira ao silencio os Saddu- 
ceus, reuniram-se. *

35. E um delles, doutor da lei, tentando-o 
perguntou-lhe:

36. Mestre, qual é o grande mandamento 
da lei?

37. Jesus disse lhe: Amarás ao Senhor teu 
Deus de todo o teu coração e de toda a tua al
ma e de todo o teu espirito.

38. Este é o máximo e o primeiro mànda- 
mento.

39. E o segundo ê semelhante a este: Ama
rás a teu proximo como a ti mesmo.

40. Destes dois mandamentos depende toda 
a lei e os prophetas.

41. E estando juntos os Phariseus, Jesus in- 
terrogou ■ os, dizendo:

42. Que vos parece do Christo ? De quem ê 
elle filho? Responderam-lhe: de David.

43. Jesus disse lhes: como pois lhe chama 
David em espirito Senhor, dizendo:

44. Disse o Senhor ao meu Senhor : Senta- 
te á minha mão direita, até que eu ponha os 
teus inimigos por escabello de teus pés ? '



'45. Si pois David lhe chama Senhor, como 
é elle seu filho? '■ '

46. E ninguém podia responder-lhe uma 
só palavra: e daquelle dia em deante não hou
ve quem ousasse interxogal-o.

COMMENTAMO APOLOGETICO

Extensão da infallibilidade
Temos deante de nós o grande mandamento 

da lei de Deus : amar a Deus de todo o seu co
ração ;e  o segundo, que o Mestre proclama se
melhante a este : amar ao proximo como a si 
mesmo.
• * * O amor de Deus e o amor ao proximo ficam 

deste modo, inseparavelmente entrelaçados. Deus 
é a cabeça do corpo da humanidade, os homens 
são os membros deste corpo.

Estudando a infallibilidade da Egreja, encon
tramos nella este mesmo entrelaçamento: O 
Papa e os fieis... a Egreja docente e a  Egreja 
discente: a infallibilidade activa e passiva... .

Para esclarecer bem estas distincções vamos 
examinar hoje até onde se extende a infallibili
dade e como são ligadas entre si:

1. A activa e a passiva
2. O Papa e os fieis
São questões conhecidas confusamente pelo 

povo, mas que convém destacar, para dar mais 
firmeza ao amor que devemos á santa Egreja.

I. A activa e a passiva
O Papa sendo inf allivel; ja Egreja inteira o 

é igualmente,'não por si, mas pela sua insepará
vel união com o Papa.
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w*’*-
A Egreja compõe-se da. parte docente e da. 

parte discente', a primeira ensina e a.segunda 
é ensinada. ■ . .

A parte, docente é infallivel activamente;na. 
pessoa do Papa, isto é: ensina sem poder enga
nar-se.

A Egreja discente 6 infallivel passivamente 
isto é, os fieis escutando a voz do Papa e doa 
Bispos unidos ao Papa e dos Padres unidos ao 
Bispo, não podem ser induzidos a erro.

Deste modo, a Egreja inteira é infallivel, 
uma parte pelo ensino e a outra pela obediência.

Eis porque Jesus Christo disse : Ide eensi- 
nae a todas as nações... ensinando-lhes a ,ob
servar todas as cousas qve vos m a n d e i e  eis 
que eu estou comvosco todos os dias até .á con- 
summação dos séculos (Math. XXVIII.. 20).

Examina^ bem este texto e vereis que elle 
tem uma extensão que á primeira vista não ap- 
parece.

Eis que estou comvosco : estas palavras re
sumem e encerram tudo: não ha exclusão de 
poder, nem de auxilio nenhum: Foi me dado to
do poder no céu e na terra (Math. XXVIII. 18).

Notae esta disposição. Jerus Christo fala.de 
seu poder, de seus Apostolos e de todas as n a 
ções, e reunindo estes três elementos, elle diz 
que está com elles, até ao fim dos tempos.

E' a infallibilidade completa da Egreja. do
cente e discente, como acabámos de ver.

Até a consummação dos séculos. Não é Só
mente comvosco, com quem estou falando, com
pleta o divino Mestre, a minha- promessa se ex- 
tende além, attinge todos os vossos successores,. 
pois outros vos succederão, e a vossa.raça nun
ca terá fim. ,
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Eis ' como combinam - admiravelmente - este& 
Klbis termos-: ? a Egreja e o. Papa.

A Egrèja e o Papa é um só. . . .
Onde está o Papa ahi está a Egreja.
E onde está a Egreja é abi que está o .Papa- 

• Neste mundo, vêem-se ás vezes cabeças sepa
radas do. corpo, mas são dè cádaveres. .

Não é-o bastante dizer que o Papa falando,, 
•a Egreja adhere. Enteuderse a Egreja no Papa-

O Papa fala com ella e nella. O que elle diz, 
élle o lê nas entranhas da tigre ja. O mesmo Espiri- 
to Santo que põe taes palavras sobre os lábios do- 
Papa as põe também no coração da Egreja; ou me
lhor -elle já as tinha posto no coração, pois ellas- 
não sobem aos lábios do Papa, sinão porque 
sahem do coração da Egreja.

E’ o encontro destas ■ duas infallibilidades: a~ 
activa, na.cabeça, e a passiva no corpo,:fundi
das numa só, que forma a infallibilidade total da. 
Egreja.

II. O Papa e os fieis
Com este principio, geral, comprehendemos- 

melhor a paz e a tranquillidade que formam n 
fundo e a auréola da fé catholica.

...Não é ,preciso.ser scientista para logicamen
te, o catholico .concluir a vèrdade absoluta da. 
religião .que professa. i: _ r

Póde e deve dizer:
A minha religião, apprendi-a : dos lábios de 

meu vigário, que depositou em minhas mãos e 
me explicou ;um pequeno . livro:. o Catecismo. ;

-O: que ,o Vigário me ensina remonta ao Bispo - 
que o mandou com este livrinho, resumo perfeito 
do Evangelho.

: Por-meio; do Bispo, este-ensino remonta ao 
«Papa, ,que enviou.;o Bispo...... • ....
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Pelo Papa, este ensino remonta, de Papa em 
Papa, até S. Pedro, que o recebera de Jesus 
Christo.

A minha religião é a mesma que S. Pedro 
recebeu de Jesus Christo.

Eu tenho a plena certeza disto, porque, .si o 
Vigário que me ensina, mudasse qualquer cousá 
ma ^doutrina Catholica, os outros sacerdotes, e 
até os proprios fieis, o denunciariam ao Bispo.

E si o Bispo mudasse qualquer cousa, os ou
tros Bispos e até os Padres e os simples fieis o 
denunciariam ao Papa, guarda vigilante da fé, 
e  este o separaria da Egreja.

Uma mudança de fé, é pois, impossível hoje, 
momo o foi em todos os tempos, pelas mesmas 
razões.

- A minha religião é, pois, a religião que Jesus. 
Christo ensinou.
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O catholico mais instruido póde raciocinar 
-do seguinte modo:

Negar um unico artigo da minha fé seria 
megar a infallibilidade da Egreja.

Negar a infallibilidade da Egreja, seria negar 
a, efficacia da palavra de Jesus Christo.

Negar a efficacia desta palavra, seria negar 
« sua divindade, que provou pelos milagres.

Negar a divindade de Jesus Christo, seria 
negar o proprio Deus.

Negar a Deus, seria negar a razão humana 
•que reconhece invencivelmente a sua existência.

Ora, não se póde, sem loucura, negar a ra
zão humana. .

Tenho, pois, absoluta certeza que tudo o que 
a  Egreja me ensina, é o proprio Deus que m’ o 
ensina, de tal modo que si, o que ó impossível,



a Egreja me fizesse errar, teria eu o direito de 
dizer a Deus, o que disse um Doutor: sois vós 
Senhor, que me enganastes. v

III. Conclusão
A palavra de Deus, está primeiro em Deus. 
Deus a deu a seu Filho, e seu Filho a dá á. 

Egreja, dizendo : Como meu Pae me enviou as
sim eu' vos' envio : quem vos escuta, escu
ta a mim ; quem vos despreza,.despreza a mim.

Basta: ouvindo a Egreja ouvimos o proprio 
Deus: estamos na luz e vivemos na certeza da 
nossa fé.
Tiremos a conclusão pratica destas considéraçõesi. 
Quatro obrigações se nos impõem a respeito da 
Egreja.

1. Devemos escutar a Egreja, como escu
taríamos o proprio Jesus Christo, si Elle nos 
falasse.

2. Devemos consultar a Egreja quando- 
qualquer duvida ameaça a nossa fé.

.! 3. Devemos obedecer á Egreja, certos de 
que a sua palavra é à palavra infallivel de Jesus 
Christo, que nol-a transmitte pelo magistério in
fallivel do Papa.

4. Devemos amar a Egreja e o seu chefe 
o Soberauo Pontífice, personificação da Egreja. 
e. até si necessário fôsse, dar a nossa vidapara. 
defendel-o. 5
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EXEMPLOS
I. Conversão de Adão Stobaens

O pastor protestante Adão 'Stobaens foi um 
ios protestantes mais instruídos e mais sinceros 
iò século XVII.



0 estudo do magistério infallivel naEgreja;.Cà-r 
tholica foi o grande assumpto de suas pesquizas.

Após muitas relutancias tirou a conclusão., 
que entrevira, mas que emfim parecia apalpar 
com os dedos.

A Egreja fuDdada por Jesus Christo é,neces
sariamente uma sociedade visivel.

Tal sociedade, divina em suá fé, deve pos-..; 
suir uma autoridade que sustente, esta fé, e para 
isso que seja infallivel. ’ ;

-Tal autoridade não existe no protestantismo: 
logo, elle não é a religião de Christo ; ella existe- 
na Egreja Catholica: logo, ella é a religião, divina.

Renunciou ao protestantismo, e tornou-se um 
fervoroso catholico.

2, A  lu fa liiM lidade segsmâo a  Razão

O poeta protestante Shaw, escreveu: É bom. 
informar os meus leitores protestantes que o fa
moso dogma da infallibilidade do Papa é o titulo 
mais modesto que se póde dar a um Soberano;

Comparando a infallibilidade do. Papa com 
as nossas democracias infalliveis, com as assem- 
bléas de médicos infalliveis, com as ^côrtes de 
juizes infalliveis, com os nossos astrônomos in-; 
falliveis, com os nossos parlamentares infalliveis,. 
devemos dizer que estes se proclamam infalliveis 
em tudo o que fazem e resolvem, emquanto o’ 
Papa, de joelhos perante Deus confessa a sua 
ignorância e exige apenas que se lhe conceda- 
a infallibilidade .em certos casos urgentes, de 
consequências graves para a manutenção dá dou-' 
trina de Jesus Christo.
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fltesposta do Capuchinho

Durante o Concilio do Vaticano, conta Mon
senhor de Segar, estava na "moda o criticar a 
infallibilidade d » Papa, cujo dogma os Prelados 
estavam estudando.

Depois da, definição uma rica Dama apresen
tou-se um dia no Convento dos Capuchinhos, pe
dindo uni Padre para confessar-se.

— Meu pae, começou a Dama, aconteceu-me 
uma cousa singular r o meu confessor iècusa-se 
dar-me a absolvição, porque não creio na infal- 
libiiidade do Papa. Não posso crer nisto, é mais 
forte do que eu.

O Capuchinho, com uma expressão de bo- 
uhomia, responde, sorrindo:

Como ? o seu confessor recusa-lhe a ab
solvição por causa disso? Pois bem eu vou dal-a.

— V. Rvma. me absolve! Oh, meu pae, co
mo o senhor é bom!

— Sim, ahsolvo a senhora, sem difliculdãde.
— Mas então, como é que o meu confessor 

não qüer absolver-me ?
— Oh! é porque elle tomou a senhora por 

uma outra pessôa.
— Como me tomou por outra pessôa? elle 

me conhece ha muito tempo.
—Pódeser, porém elle julgou que a senhora 

era instruida.
— Instruida... mas meu pae, eu não sou uma 

ignorante!
— Não digo isso.., porém a senhora não sabe

o que. é a infallibilidade do Papa. Taes questões 
não são do dominio de todos. - 24



E aproveitando a surpreza da Dama o Cà- 
puchinlio explicou-lhe simplesmente o estado da. 
questão. Pela primeira vez a Dama viu claro no 
assumpto.

-- Como? exclamou ella, a infallibilidade & 
só isso?... mas eu creio nella de muito boa von
tade.

—Está vendo, retomou, um pouco sarcastica-,t 
mente o Capuchinho, que a senhora póde rece-i 
ber a absolvição, pois labora num erro por igno-_ 
rancia, mas não está ém peccado...1 A .
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18° DOM. dep. de PENTECOSTES
. EVANGELHO (Math. IX. 1— 8)

X. Naqüelíe tempó, subindo Jesus a uma 
pequena barca, passou para a outra banda, e 
veio para a cidade.

, "2. -E eis, que lhe apresentaram um paralyti
co que jazia no leito. . E vendo Jesus a fé que 
elles tinham, disse ao,,paraly tico: Filho, tem 
confiança, são te perdoados os teus peccados.

3. E logo alguns dos Escribas disseram den
tro de si: Este blasphema.

4. E tendo Jesus visto os seus pensamentos, 
disse: Porque pensaes mal nos vossos corações?

5. Que cousa é mais fácil dizer: São-te per
doados os teus peccados: ou dizer: Levanta-te 
e caminha 9

6. Pois para que saibaes que ,o Filho do 
homem tem poder sobre a terra de perdoar pec
cados : Levanta-te, disse ao paraly tico, toma o 
teu leito, e vae para tua casa.

7. E elle levantou-se e foi para sua casa.
8. _ E vendo isto as multidões, temeram, e glo

rificaram a Deus que deu tal poder aos homens.



COMMENTARIO APOLOGETICO
/

À primazia de Pedro
Vemos hoie Jesus perdoando os pecca-. 

dos do paralytico, e como só Deus póde perdoar 
peccndos. os judeus murmuram e accusam Jesus 
de blasphemar, porque se outorga um poder di
vino.

Para provar este poder, Jesus faz um mila
gre, cíira o corpo do paralytico, como já havia 
curado a sua alma.

Jesus mostra e prova o seu poder, a sua au
toridade suprema.

E’ esta mesma autoridade e poder que EUe 
transmittirá depois a seus Apostolos : Do mesmo 
modo que meu Pae me enviou, eu vos envio, 
dando a Pedro a primazia sobre a Egreja in
teira.

E' esta primazia que vamos meditar hoje, 
considerando:

1. ° Pedro, sempre o-primeiro,
2. ° A a u to r id a d e  suprema de Pedro.
A primazia espiritual de Pedro, sendo o prin-, 

cipio da sua infallibilidade que já meditámos, 
convém destacai apara melhor, comprehendermos 
como estas duas prerogativas são inseparavel- 
mente unidas na autoridade suprema da Egreja!'

S. Fetíro, sempre o primeiro

O Concilio de Florença e depois o do Vati
cano esclarecem admiravelmente esta preroga- 
tiva:

«Ensinamos e declaramos que esta primazia 
da Fgreja romana, por uma dispcsição divina, é
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uma primszia de pcder ordinário sobre todas 
as demais egrejas, e que esta jurisdicção do Pon
tífice romano é üm puder verdadeiramente epis
copal eimmédiato.

«Deste modò, conservando a união na com- 
munbão e na profissão de uma mesma fé, com 
o Pontífice romano aEgreja de Cbristo consti- 
tue um unico rebanho sob a direcção de um 
único Pastor.

«Tal é o ensino da verdade catbolica, da 
qual ninguém póde afastar-se, sem perder a fé» 
(Cons.dogm.Eccl.Can.3j. ,

Estas palavras indicam claramente que a pri
mazia de Pedro não é simplesmente de honra, 
inas sim de autoridade.

Para provar esta primazia de autoridade, 
basta abrir o Evangelho e os Actos onde ella 
refulge com todo o brilho de uma verdade 
basica.

Pedro apparece como o primeiro em toda 
parte.

Nada se faz sem Pedro... tudo se faz sob 
as ordens e eonfqrme o exemplo de Pedro.

r E’ sempre o primeiro a ser nomeado pelos 
Evangelistas. O primeiro é Simão que se cha- 
maPedro, diz S. Matheus (X. 2).

Foi © primeiro a confessar a fé:
Tu és o Christo, Filho de Deiis vivo. (Matb. 

XVI. 16)
Foi © primeiro a proclamar o seu amor 

a Jesus: Simão, filho de João, tu~me amas mais 
do que estes ? ipergunta o divino Mestre. Sim, 
Senhor. tu sabes que eu te amo, responde Pedro. 
(João XXI. 15)

Foi o primeiro .entre os Apostolos que 
viu o Salvador resuscitado doá mortos. ;



Na verdade o Senhor resuséüou e appareceu 
a Simão. (Luo. XXIV. 34)

Foi o p r im e ir o  que testemunhou perante 
o publico a resurreição do Salvador.

Então Pedro apresentou-se com os onze ,e 
levantou a voz (Act. II. 14). 7 .

Foi o p r im e ir o  a apparecer e f a l a r  
quando foi necessário preencher o numero doa 
Apostolos.

Naquelles dias levantando-se Pedro no meio 
dos Irmãos. (Act. I. 15)

«
Foi o p r im e iro  a confirmar a fé pelos mi

lagres.
Mas Pedro disse : Não tenhd'praia nem ouro. 

mas o que tenho, isso te dou: Em nome de Je
sus Christo Nazareno, levanta-te e anda. (Act.
III. 6).

Foi o p r im e iro  a receber os gentios.
Então Pedro respondeu: Porventura pôde 

alguém recusar a agua para que não sejam 
baptizados estes que receberam o Espirito Santo 
como nós? (gentios) (Act. X. 47). -

Foi o p r im e iro  a converter os Judeus.
Muitos daquelles que tinham ouvido à pa

lavra (de Pedro) creram; e o numero de homens 
elevou-se a cerca de cinco mil (Act. IV. 4).

Foi o p r im e iro  a ser citado perante os 
tribunaes.
, E chamando-os intimaram-lhes que absolu

tamente não falassem mais, nem ensinassem em 
nome de Jesus. (Act. IV. 18)

Foi © p r im e iro  a castigar os prevarica
dores da lei christã.

Pedro então disse para ella (Saphira).
forque combinastes entre vós para tentar o
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Espirito' do , Senhor ?... E immediat,amente ellq 
cahiu a seus pés e expirou. (Act. V. 9)

; Foi o p r im e ir o  a ser encarcerado em tes
temunho da fé. -
' E (Herodes) vendo que isso agradava aos 

judeus mandou também prender Pedro. (Actos 
XII. 3J.

Sempre em toda parte, encontramos, Pedro 
como-o p r im e iro ,  devemos-tirar deste facto 
a licção que comporta, pois Nosso Senhor nada 
fez por acaso, sem premeditação.

II. A a u to r id a d e  s u p re m a  d e  P e d ro

Como acabamos de vêr, Pedro é sempre no
meado e é em toda parte o primeiro. Tudo no 
Evangelho indica a sua p r im a z ia , até as suas 
próprias fraquezas; é esta primazia que Deus 
tem em vista e quer destacar claramente, pois 
infallibilidade e primazia estão necessariamen
te unidas inseparavelinente na pessoa do chefe 
da Egreja, ao ponto que si a infallibilidade dou- 
trinalsé à consequência necessária da sua pri- 
maziá, esta própria primazia póde ser indicada 
como o princípio da infallibilidade.

O poder dado a diversas pessôas, inclue ne
cessariamente uma restricção na própria par
tilha.

O poder dado a u m  só e acima de todos, 
sem excépção, comporta a plenitude.

Todos os Apostolos recebem o mesmo poder, 
pessoalmente, mas. não o recebem no mesmo 
grau, nem com a mesma extensão. Cabe a Pedro 
a primazia -e o officio de confirmar os seus 
irmãos.

Jesus Christo começa pelo -p rim eiro , e 
neste-primeiro desenvolve; tudo, para ensinar-nos



que a autoridade em sua Egreja, primeiramnnte 
estabelecida na pessoa de um só, não se rami
fica sinào sob a condição do ficar ligada a. este 
unico tronco, e de maater com elie uma completa 
unidade.

E esta primazia não é simplesmente de pre- 
cedencia e de honra, mas sim de autoridade e 
de jurisdicção.

E’ a Pedro, e só a Pedro que Jesus Christo 
promette as chaves do reino do Céu com o po
der de aiar e desatar, isto é : de governar a 
Egreja universal (jVlath. XVI. 19).

Deste modo, o Papa não está mais como os 
protestantes imaginam, perdido num longínquo 
inaccessivel, sentado num thruno, onde recebe 
honras e manifestações de veneração ; elle é o 
Pastor, elie é o P a e  de cada alma, de cad° sa
cerdote, de cada Bispo.

Entre o Papa e cada christão, ninguém póde 
interpôrse como obstáculo.

E’ certo que devido á extensão immensa da 
Egreja, o Papa não póde em geral, communicar- 
se pessoalmente com cada um, porém elle tem 
o direito e o poder de fazei o.

Sem duvida ainda, a sua palavra passa ge
ralmente pelo canal do Bi*po, como a deste ul
timo passa pelo canal do sacerdote, para che
gar aos fieis; este canal, porém é um m eio, e 
nunca póde tornar-se um obstáculo. O Papa é o 
Pae de todos, é o Pastor supremo do , rebanho 
inteiro.
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111. Coaiclusão

Infallibilidade de, doutrina e primazia de au
toridade tal é a dupla auréola que cinge a ca
beça do summo Pontifice.



Elle é o primeiro no poder; eé  o uoico 
na infallibilidade

Como conclusão determinemos este ultimo 
'ponto

A Egreja é infallivel como já ficou provado 
acima.

A infallibilidade concedida á Egreja reside 
Da pessôa dó Papa e é ligado ao seu oflicio 
de Doutor supremo desta Egreja.

«Tu és Pedro, e sobre esta Pedra edificarei 
a minha Egreja... e as portas do inferno não 
prevalecerão contra ellá!»

Tudo se refere á Egreja.
Mas cousa curiosa, Jesus Christo prometten- 

do a sua assistência, não diz: Eis que estou com 
ella, mas sim, eis que estou comvosco (Math. 
XXVIII. 18)

Elle promette estar c o d Íi o chefe da Egreja, 
e não propriamente com a Egreja. Porque isso?

Pela razão que a p r im a z ia  pertence a uma 
pessôa determinada e que a infallibilidade desta 
Egreja se concentra sobre á cabeça daquelle 
que está revestido desta primazia.

Si tivesse falado só da Egreja, ter-se-ia po
dido concluir, como certos sectários concluiram 
que a primazia e a infallibilidade residiam no 
corpo docente da Egreja isto é, nos Bispos, nos 
concilios, mesmo separados do Papa, o que é um 
erro monstruoso.

O unico primeiro e o unico infallivel é o 
Soberano Pontífice; é o Papa de Roma.

O corpo dos Bispos, unidos ao Papa, é infal
livel, não como corpo, mas como unidos ao 

P apa.
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EXEMPLOS

1. A d y »a§tia  de P e d ro
0 tempo passava deante de mim... o terrivei 

tempo, que, com a foice destruidora na mão, a 
tudo abate, desíróe e faz desapparecer.

Que fizeste tu, ó terrivei destruidor, destes 
impérios que pareciam encher o universo com 
o ruído de suas conquistas?

Onde está Thebas?
Onde está Babylonia?
Onde está Athenas?
Onde estão os palacios dos Cesares ?
E o tempo, com um sorriso melancólico e 

desdenhoso, indicou com o dedo uns farrapos de 
purpura, restos de coroas, columnas de mármore 
em ruina, sobre as quaes se sentavam os pasto
res descuidados.

— Olha! disse-me elle.
— E que farás tu dos impérios, das republi

cas que hoje dominam o mundo, e destes sce- 
ptros, destas corôas, destes thronos tão resplan
decentes ?. . .

— O que fiz dos outros: um pouco de pó, 
que o vento dissipará.

— Que farás deste throno [apparentemente 
tão fraco, que nenhum poder humano sustenta 
deste throno, em que está sentado, na calma e 
na oração, aquelle que o mundo catholico cha
ma o Papa.

O tempo ficou silencioso e irado, e a eter
nidade, indicando-o desdenhosamente com o de
do, respondeu-me com um accento que me arre
piou até no mais intimo do meu ser: Nunca o 
destruirá —Non praevalebit!

E’ deante deste throno eterno, que venho in
clinar-me, meu Deus!
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2. O Papa carrega o mundo

Era em Roma no anno de 1870, durante o 
Concilio do Vaticano.

Dom Berteaud, celebre Bispo dè'*Tulle, tinha- 
dadò um passeio naCàmpanha romana, quando 
ali encontra o-Papa Pio IX, que desceu de seu 
carro e foi entreter-.se com elle.

Terminada a conversa, o_ Bispo ajudou o Pa
pa a retomar o carro, sustentsndo-o vigorosa
mente com as duas mãos. _

—'Oh, exclamou sorrindo, Pio IX, como o 
Bispo de Tulle.é forte! carrega o Papa!

O illustre Prelado rétorquiu com ternura: — 
Oh, Santo Padre, é Vossa Santidade, que é forte, 
pois carrega o~mundo!



19° DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Math. XII. 1—14)

1. Naquelle tempo, tomando a palavra Je-> 
sus, tornou-lhes a falar em par abolas,. dizendo:

2. O reino dos céus ê semelhante a um.rei 
que fez as núpcias de seu filho.

3. E mandou os seus servos chamarem Òs 
convidados para as núpcias e não quizcram. 
vir.

4. Enviou de novo outros servos, dizendo : 
Dizei aos convidados: Eis que preparei o meu 
banquete, os meus touros e os animaes cevados 
já estão mortos, e tudo promplo: vinde ás 
núpcias.

5. Mas elles desprezaram (o convite) e fo 
ram-se um para a sua casa de campo, e outro 
para o seu negocio:

6. Outros porém lançaram mãos dos ser
vos que elle enviára, e depois. de os terem ul
trajado, mataram-nos.

7. O rei, tendo ouvido isto, irou-se : ' e 
mandando os seus exercitos, exterminou aquelles 
homicidas, e poz fogo á sua cidade.

8. Então disse aos seus servos: As núpcias 
com effeito estão preparadas, mas os que tinham 
sido convidados não foram dignos.

9. Ide, pois, ás encruzilhadas das ruas e a



quantos encontrardes, convidae-os pára as núp
cias.

10. E ttndo sahido os seus .servos-" pelas 
ruas, reuniram todos os que enconti aram, maus 
e bons; e ficou cheia de convidados a sala 
do banquete de núpcias.

11. Entrou depois o rei para ver os que 
estavam á mesa e viu lá um homem que não 
estava vestido com a veste nupcial.

12. E dissè-lhe: Amigo, como entraste aqui 
não tendo a veste nupcial? Mas etle emudeceu.

13. Então disse o rei aos seus ministros : 
atae-o de pés e mãos e lançae-o nas trevas ex: 
teriores: ahi haverá pranto e ranger de dentes.

14. Porque são muitos os chamados, e pou
cos os escolhidos. ■"

COMMENTARIO APOLOGETICO

A primeira definição
O Evangelho nos mostra, na narração de ho

je, a autoridade-de um rei.desprezado.
O castigo não se iez esperar: o rei mandou 

seus exercitos exterminarem os homicidas e po
rem fogo á sua cidade.

Sente-se na narração e no tom da voz dó 
rei uma autoridade que se impõe e, qúe quer ser 
obedecida.

Transfiramos esta autoridade para o caso 
que nos occupa actualmente, na parte apologe- 
tica da doutrina, e como consequência da pri
mazia outorgada por Jesus Christo a Pedro, es
cutemos um instante como^Pedro exerce a auto
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ridade infallivel com que acaba de ser revestido.
E’ uma scena tocante e iastructiva. Consi-- 

deremos as suas duas phases:
1. A re sp o sta , de Pedro.
2. A c o n f irm a ç ã o  de Jesus.

Teremos deste modo, o facto e o ensino dou-* 
trinal... o exercício do offício da infallibilidade 
e a sua solemne confirmação pelo pr,oprio Jesus 
Christo. í
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S. A re sp o s ta  de P e d ro

Jesus disse a Pedro, depois de o tèr exa
minado demoradaments, como faz notar o Evan-  ̂
gelista: intuitus eum : Ta és Pedro, e sobre esta 
pedra edificarei a minha Egreja, e as portas 
do inferno não prevalecerão contra ella. ~ 1

Eis Pedro constituído autoridade suprema na 
Egreja; tal é a sua funcção própria.

De facto, qual é a funcção do Papa?
E’ apresentar ao mundo, o Christo, Filho de 

Deus vivo, como centro e fóco de toda verdade.
E’ uma scena evangélica de uma suavidade 

tocante.
Um dia os Apostolos examinavam o conflicto- 

de opiniões que se cruzavam a respeito de seu 
divino Mestre.

IJns diziam que era Elias, outros que era 
João Baptista, ou qualquer outro Propheta.

Jesus interpella-os bruscamente: Evós, quem 
dizeis que eu sou? (Matb. XVI. 15)

Cabe a Pedro, como Chefe da Egreja, dar a 
primeira d e f in iç ã o  d e  fé , da pessoa de Jesus. 
Christo.

Elle vae dogmatizar!
Sente-se a inspiração do Espirito



19*.D O M . D E P .  D E..P E N T E  G O S T E S  — 383

. E’ o Papa dos séculos que vne falar ... 0 Pa
pa assistido por Deus... o Papa iuíallivel... o Pa
pa que lança através dos séculos a convite de 
Jesus Christo, a sua primeira definição doutrinai.

Jèsus está ali presente.
Os Appstolos, primeiros Bispos/estão tam

bém ali presentes.
Todos escutam.
E’ a primeira vez que Pedro vae exercer a 

sua fuucção oficial sob.o olhar do Mestre divino.
— Quem,sou eu? pergunta Jesus.
E sem hesitação, refulgente como o relâm

pago... majestoso como o trovão... fulminante co
mo o raio... Deus fala pela bocca de Pedro.

Pedro é o canal infallivel da infallivel ver
dade. Elle responde '

, — Tu és o Christo, Filho de Deus vivo1
Está feito: a Egreja está fundada e em ple

no exercicio das suas faculdades divinas.
Deus escolheu Pedro como o primeiro Che

fe desta Egreja; e na mesma occasião este Che
fe lança a sua primeira definição dogmatica, pe
rante seus collegas, os Àpostolos.

Elle, Pedro, é a pedra fundamental, e sobre 
esta :pedra está collocado o throno . de Christo, 
Filhò de Deus vivo.

• Pela vez primeira;" a proclamação do Papa 
echôá através do mundo, e continuará a echoar 
através dos séculos. •

,te _ __
qüal;io i Christo,V|Filho/;®É||0ç^^

^ '■ ■■':u"



I I .  A c o n f irm a ç ã o  p o r  «Jestis Clirlsto

Eis agora a confirmação divina do primeiro 
decreto doutriDal do primeiro Papa.

Nada falta aesta sublime scena.
Pedro falou...
O Christo confirma a sentença de Pedro, como 

confirmará as sentenças doutrinaes de todos os 
Papas.

Bemaventurcido és tu, Simão, filho de João: 
porque uno fni a carne nem o sangue, que Vo 
revelaram, mas meu Pa-e que está no céu. (Mat. 
XVI. 17)

Póde haver cousa mais clara e mais positiva?
E' impossível!
Jesus Christo não quer proclamar, Elle mes

mo,, esta verdade. Elle deixa, ou melhor, ordena 
que o Chefe ioíailiv^l da sua Egreja defina a 
verdade da *ua divindade, e Elle mesmo appro- 
va esta proclamação, declarando que não é elle, 
Pedro, composto de carne e sangue, que faz esta 
declaração, mas sim, o Pae celeste, que lh’o re
velou, sendo elle, Pedro, o canal iafallivel da 
doutrina divina.

Para most.ar que esta proclamação não é 
um facto isolado na Egreja, o divino Mestre con- 
tinúa: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta 
Pedra edifv-arei a minha Egreja e as portas do 
inferno não prevalecerão contra ella! (Math. 
XVI. 18)

Eis a perpetuidade da autoridade e da in- 
fallibiiidade promettidas a Pedro.

Elle proclamará a verdade, e as portas do 
inferno, isto é, os vicios, as paixões, as violên
cias, as hypocrisias, as traições, nunca hão de 
prevalecer contra a proclamação doutrinai de 
Pedro e de seus successores.
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Notem agora a conexão lógica, admiravelr 
entre estas diversas partes, a successão divina 
entre cada parte da scena e das palavras.

E para completar a scena admiravel e gran
diosa, o Salvador, que acaba de construir a sua 
Egreja, comparâudo-a a um edifício, continúa fa
lando das chavés que fecham os edifícios.

— Eu te darei as chaves do reino dos céus. 
{Math. XVI. 19) Pedro tem as chaves!

Ninguém entrará sinão por seu intermédio.
Ninguém terá aütoridade, sipão por elle!
Apresentam se as chaves de uma fortaleza 

n um rei, para se reconhecer publicamente a sua 
soberana autoridade.

Entregam-se as chaves á üm proprietário, 
para demonstrar que elle é o dono da casa.

E Jesus Christo dá as chaves do reino dos 
néus a Pedro, só a Pedro, exclusivamente a Pe
dro, para mostrar que elle é o proprietário con
stituído, officíal, o dono do reino dos céus e que 
sem elle, contra a vontade delle, ninguém aliha 
de penetrar!

É claro e é irrefutável!
E para que não exista nenhuma duvida, co

mo que para refutar de antemão/qualquer falsa 
interpretação, Jesus completa:

Tudo o qué ligares sobre a terra, será liga
do também nos céus; e tudo o que desatares 
sobre a terra, desatado será também nos céus. 
(Math. XVI. 19) -

TUDO! Notae a repetição da palavra: TUDO.
O Mestre divino nada exceptúa.
Depois de ter feito de Pedro o fundamento 

da sua Egreja, depois de lhe ter dado as chaves 
que fe'cham e abrem soberanamentei Elle lhe dá 
a administração inteira e absoluta de todos os 
thesouros que nella estão depositados. 25
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E’ manifestamente um desígnio de. jy  Chri- 
sto, que TUDO na Egrêja repouse sobre Pedro- 
só. Não póde haver nada mais claro, mais abso
luto e mais sublime que esta divina investidura* 
seguindo-se a primeira definição doutrinai de- 
Pedro. . v i

III. Conclusão

Comprehendeis agora a grandeza divina \db 
throno de S. Pedro, tão admiravelmente descri- 
pta nos Evangelhos?

0 homem sincero e sem preconceitos, não 
discute taes verdades, pois são de uma eviden? 
cia tão positiva, que offuscam o olhar, prostram 
o homem deanta desta obra prima do poder di
vino, que é o Papa.

übi Petrus, ibi Ecclesia!
Todos querem conhecer a Egreja verdadeira^ 

Ella é summamente conhecivel. Procurem Pedro, 
Pedro é a pedra fundamental da Egreja de Je-; 
sus Christo; e encontrando Pedro, estarão no- 
centro do edifício construido pelo divino Mestre.

A Egreja s o Papa são uma cousa só !
A Egreja não repousa simplesmente sobre o 

Papa, como sobre um alicerce: neste caso seria 
um edifício morto; mas é o Papa que coustitué 
a Egreja.

E’ o Papa que faz a Egreja u n a , san ta*  
eai!i©Ji©ê&? marcando-a com es
tas quatro grandes propriedades, reservadas e 
incommunicaveis.

O Papa é o principio da unidade da Egreja;
E’ o motor da sua catkolicidade;
E' a fonte da sua santidade;
E' o tronco da sua apostolicidade. -
Tudo repousa sobre elle. I:
Oh, Pedro i Oh, Papa! em quem creriamos
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nós,.no meio idas. yacillações deste. ;mupdb sinão 
einLvó.s? .Vósjtendes as: palavras, dà vida eterna*'

O Papa,. A  dkvencivel, è immutaveL ; . I . > 
e , c-T.udoinesteimundo póde desfallecer, excepto 

-aufé .e -a doutrina de. Pedro. . >. . a j
-üo Os .homens';: cerram.... iqs .g.enios;;mais profun

dos, têm: o iseui lado fraco: só iCt: Rapa não errá; 
netníípossue , seu. lado fraco. Ellalé- á luz domun- 
dOü ;elle. é. o sal :da terra, elle. é opharol divino,,, 
queíillumina.as trevas da ..terra! r.

 ̂t Apoiemornòs, sobre Pedro.
. ;:u$igamos a paiavra^do. Papa. . -•

“ Elle é homem, mas representa a verdade di-  ̂
vina.,. Elle é o. representante do Ghristo Filho 

'4mDeus. (Jóan. VI. 68) : . r . >

EXEMPLOS O .a n c iã o  d© R o m a
- : Após estás - considerações geraes, os protes^1 

tàntes podem- é devem coinprehender a razão 
porque o Papa mora num palacio e cerca-' 
se dè majestade, sem, com isso; afastar-se dos 
exemplos e da doutrina do divino Mestre que 
•disse ; As raposas têm suas covas e as aves do 
■céu os. seus ninhos ; porém - o. Filho do homeri 
não tem onde reclinar a cabeça. (Math. VIII. 20) 
Jesus Ghristo nada-possuia para si proprio, mas 
sempre achava um agasalho onde passar a noite 
e ahi reunir os seus discípulos.'
- ;0 Papa. éltão pobre<como o seu divino Mes

tre, je foilpor;'sei*; elle: pobre que a.Egreja cons
truiu-lhe um palacio, o Vaticano, que é o patri-, 
monioi da;Egreja luniversaiímas..este. patrimônio 
não pertence a nenhum Papa em particular.

Q: Papa é pQbre, :mora em um palácio-que 
não é propriedade..: suà, masepertencé á Egreja 
Catholicavivej p.o.r; âssim.;dizer, da ..caridade d e 
seus filhos que o sustentam;::.:iica : .
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O Papa apparece majestoso, mas com para
mentos e adornos que são proprios á sua DI
GNIDADE e não á sua pessoa CIVIL.

Elle vive no Vaticano, longe da familia, e 
dos amigos, unicamente cercado pelos seus au
xiliares na administração, exercendo uma acti- 
vidade que se póde chamar quasi milagrosa.

O Papa é um cidadão venerável, pela idade, 
pelo saber, pela virtude, e, muitas vezes, pelo 
sangue. Um ancião, já exhausto pelos trabalhos 
do ministério das almas, que não vive mais para 
si, mas funicamente para .0 immenso rebanho 
que lhe foi confiado.

E este ancião, vestido de branco, descenden
te de uma estirpe immortal, anel vivo de uma 
corrente inquebrantavel, columna indestructivel, 
contra a qual se quebram os dentes das féras 
humanas, como os golpes dos tyrannos; este ho
mem está sempre sorridente, calmo, dominando 
os tempos, os séculos, e os impérios.

O mar das paixões, 0 oceano da corrupção, 
0 vulcão do odio, como os exgottos dos vicios 
lançam-lhe a lama e as suas lavas ferventes, e 
este ancião, com a mesma mão que abençôa os 
seus filhos fieis, abençôa também os que 0 mal
dizem e blasphemam. (O Chr., 0 P. e a Egreja)
2. R e p lic a  a  N apoleã©

Durante 0 deeaccordo do Papa Pio VII e Na- 
poleão, este disse um dia a seu primo Dom Bar
rai, Bispo de Tours:

— Não é, primo, a Egreja bem póde dispen
sar o Papa ?

— Sim, Sire. respondeu 0 Prelado, como o 
exercito póde dispensar Napoleão.

O Imperador sorriu... estava ao mesmo tem
po vencido e contente.

388 — COMMENTARIO APOLOGETICO



20- DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Jo. IV. 46— 53)

46. Naquelle tempo, foi' Jesus novamente a 
Caná da Galiléa, onde tinha convertido a agua 
em vinho. Havia áli um regulo, em Capkarnaum, 
cujo ãlho estava doente.

47. Este, tendo ouvido dizer que Jesus vi
nha da Judéa para a Galiléa, foi ter com elle, 
e rogou-lhe que fosse a sua casa curar seu fi
lho, que estava a morrer.

48. Disse-lhe pois Jesus: Vós, si não virdes 
milagres e prodigios, não credes.

49\ Disse-lhe o regulo: Senhor, vem antes 
que meu ãlho-morra.

50. Disse Jesus: Vae, o teu ãlho vive. Deu 
o homem credito ao que Jesus disse e partiu.

51. E .quando elle já  ia para casa, vieram 
os seus criados ao seu encontro, e deram lhe 
provas de que seu ãlho vivia.
. , 52. E perguntou-lhes a hora em que o do

ente se achara melhor. E elles disseram-lhe: 
Honiem pelas sete horas o deixou a febre.

53. Reconheceu então o pae ser aquella mes
ma hora em que Jesus lhe dissera: Teu ãlho 
vive; e creu nelle, e toda sua casa.
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í f '
COMMENT ARIO APODOGETICO :

Objecçoes contra;v‘b":Pãp'ã::
c; <r  slfá;d jàdb \ a ‘iodoé «faísejQ qt£}eçfçAd$ i|ê

Mais um homem é ignorarite, desprovido de 
iotelligencia _e^de'p,en,etragge j çje^e^çiijito, mais 
íaciliaadè terá "para1 fàhVicaf* õhjecçôes" tolas ; e 
todas as objecçoes &ão- tolas, quando não são 
grosseiramente ignorantes.
j: O> Evangelho• dev lípje .ex l̂taVí Q^eepiritp de
féi... a ? fé ’do v regulo, que lhe mereceuia jcuija^dti
filíip. , . .•/ : •. 5. . ■ íS r. » 'r>f’A , C: / . ~ & S  i \ : ’ò

Ora, a'ohjecçào é u©u-
ta de confiança.em Deus,.e ,um exçes|Ordè fé 
èin sçu prnprío espirito-! /' y-a.
V , Taés óbjecçõéa hád î ;'paàpaüi,; ^tidb.^paás^ 
pelo crivo d^a"igQÒíanqia 'da iná'.vféLV̂  **.>•; -i\

. Bis porque .0 protestantismo t,em ápçuçhlàdò 
contra o Papa' mil dbje(3çdes;.toJás, ;yqtié provam 
apenas a sua itíâ lê 5 ‘e a sira supiaá Hgèdtótã# 
no' .assumpto, que quer combater.*':  ̂-v.V-I

ExamiDemos umas duas'destas ©bjècções que; 
incluem centenaa dq outrass. ,

: i. A infallibilidàdè,‘dò Papá è. pjúá^.fpWii- 
ção  romana. . • ". . - 1 v ,-T . - ’ 1

2. Houve maus Papais, logo,• todos são
ruins.

Um jacto de luz sobre èstéédòis^ôntos^fárál 
ruir pela. base todas-; as demais objecpoea ãtira- 
4as contra á Santa Sé de-Roma. w  ; u :*■> r,V;n

'• ■ ■ • ........  ' ■ i,‘ ' ' *'1. u‘’' J ;l' ;
>. I. E’ uma invenção i-omana^

• ■' ' 1 ' Cv . ' .: to.} .tVV>Â to -lí
Dizer que a infaUibilidade .̂ dò. Papa é uma, 

inveDção romana, é asseverar que não figura na 
Bíblia. ~ -



o’̂ c Ora vita l jnfállibilidadte: èsláí itoplici-bai >e Expli
citam ente indicada,, des.cripta, e;..applicadal- piais 
de 15.; vezes-np pyangeljip.r,;, j 0‘. ?,•/•! :-,;rhl 
0 .Basta.'saber}l.er; ;.Nàp se encontra.;áji & pa
lavra /infállipilidade,. pela; razão muito ,S;imple$ 
que-9-i divino, Mestre ,Dão fp.la.va português, mas 
sim (áraipaiçp^iiebraico e qúe cestas, línguas •$. 
palavra «infálírve-1» tem necessariamente, outro 
termo- equiyatê%te em , significação’, embora) dif- 
ierònte na* expressão. * í j ,:  ̂ t o i
c i Que-quer'dizer.: Não poder- fáltar?1 ÍLiicas,xxii. 32) -Ví V1

NSo é ser infallivel? *
. Que significa: Ser o fundamento- da\Egreja 

infalUvel? (Maíh.-XVL 18), : • ; *, ;
,^ ;Não é ser )nfalíivel? i" . j ^
r J. f.Qué èxpriiné à palavra que erra dyuncaha 
de prevalece? contra-Pedro ? {Màtb/XVIjlS)' v ’ 
V;‘; Não/é íser,infallivel ? ' ' ;  .V "j V ‘ 5 ,,

-í Que- è 'qiié sé*entende .'por.':, ;'ConíírMQV os 
o$itrjos-ma* fé?.-CLuc. XXLL 32) ' //■: /  .
‘*:iNãb..é'','f er?.ihfalliveí»? ^ \  ■' r ') \-i Ü  

J “ * Qüe“ quer clfzer Jesus falando a Pedro’:-Àpasr 
cenia os meus cordeiros e as minhas/ovelhas ? 
(Jpáo, XXL 16) ..... .. s
1' J Não é ser infallivel? . " 1

E assim por deante. " '
Ha do Evangelho innumeros textos que, ex- 

•primém textualmeDte- e- éob* diverisos áspecfos. a 
dhfallibilidaàédo Papa. J 1 -} , :s ’ * VJ

i -Ba-sta querer ver... e poder 1 com‘prebe.ndér! 
Os pobres protestantes-podém-tofcer, desviai* 

e massacrar os textos do Evangelho, a vekdade 
•ficará" sempre ar mesma ;;é -estai verdade-, numi bre- 
ivé e .lúcido syllogismo nos -'d iz-j í . .  ̂ - *

Christo..é infallivel.infallivel deve ser 
aquelle a quem elle transmittir este privilegio.-
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Ora, Jesus Christo transmittiu este privilegio 
a Pedro e a seus suceessores.

Logo: Pedro e os Papas são infalliveis.
Negar uma destas premissas seria rasgar o 

texto mais luminoso do Evangelho: Assim, como 
meu Pae me enviou, também eu vos envio a vós... 
Recebei o Espirito Santo (Joan. XX. 21) — Quem 
vos escuta a mim escuta. (Luc. X. 16)

O Papa é infallivel porque é o suceessór de 
Pedro infallivel.

Esta verdade está em grandes lettras no 
Evrngelho. ■i-* *

O Papa é homem, bradam bs protestantes, 
como póde elle ser infallivel ?

E’ como si alguém dissesse: O Presidente do 
Brasil é homem, como póde elle ser Presidente?

E’ presidente porque foi eleito pela nação, 
e como tal tem nas mãos as redeas do governo.

O Papa é homem!
Perfeitamente! Que queria que elle fosse?
Anjo, diabo, animal ? São as especies fóra 

do homem.
Anjo?
Mas a terra não é para elles : a paíria dos 

anjos é o céu.
Diabo ?
Deus nos livre! A terra não é]delles'tão pou

co, apesar dos muitos representantes e emissá
rios delie que correm neste mundo afóra. A pa- 
tria delles é o inferno.

Animal ?
Uma especie inferior é incapaz de governar 

uma especie superior, e penso que os proprios 
protestantes nem quereríam um cão ou um gato 
como pastor.
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Homem ?
Sim, dève ser homem, porque deve instruir 

e guiar homens... deve viver no meio dos ho
mens... deve conhecer 6s homens a fundo, as suas 
fraquezas e as suas aspirações intimas.

O Papa deve ser homem... e homem como 
os demais homens, pois só ha uma especie de 
homem.

E este homem é infallivel.
Sim: como o homem eleito para o cargo 

presidencial, é Presidente sem deixar de ser ho
mem. Elle'governa, não como homem, mas co
mo Presidente.

Não é o homem que é Presidente da Repu
blica: é o homem eleito para este cargo.

Não é o homem que é infallivel: mas sim o 
ofticio proprio de um homem escolhido por Deus 
para governar a sua Egreja infallivel.

O Presidente da Republica não é infallivel, 
porque a nação que elle governa não é infallivel.

O Papa é icjfdllivel, porque a Egreja que elle 
governa é infallivel.

E porque Deus não o faria infallivel?
Aquelle que dá uma quasi infallibilidade ao 

gênio, ao artista, para as cousas da terra, por
que não daria uma completa infallibilidade ao 
seu representante, para as cousas do céu?

Devia fazel-o... Elle o fez.
A sua autoridade soberana assim o quiz e o 

fez, como o nosso bom senso nos diz que assim 
deve ser.
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ÍI. Houve maus Papas

Eu quereria que provassem que os houve. 
Não basta repetir as calumnias inventadas



pelos inimigos da religião ; temos dirçitQ.dÃ exi- 
.gir provas. E estas provas não existem. ,(1);

Más supponhamos um.instantej .por coiivenienj 
.ciá,.: que tenha havido maus Papas,/que provaria 
'isso? ' ./ /  / '  ’, / : /

Seria um argumeiito contra o Papado pu Con
tra á Egreja? . / / V 1 ' ,  ....
f"  Ábsolutamente não! Seria um argumento'ptá 
favor, e um argumento de primeiro, valor? ; 1; L

Examinando a historia dá ’ Egrèja," hqtámos 
!que èlla vae sempre de progresso ̂  em 'progresso. 
Sempre ella é combatida, calumniada- persegui? 
daj, ás Vezes banhada no sangue deseus- filhos1, 
porém nuaca foi e* nunca* será vencida,^ niincá 
abalada, sempre triumphante, quer nos palacios 
dos Imperadores, quer no saDgue de !seús -mar- 
tyres. ' 1 i
•' 'Donde vem este eterno triumpho? ■. c' t.'. ; 

Será destes maus Papas, Bispos e Padres:? q 
Más então o milagre seria duplo. iTaes* ele

mentos deviam dar-lhe a morte, em ye% de dauv 
lhe; a vida! Sendo a Egreja combatida porjfóra, 
pelos seus inimigos, e dilacerada por dentro pe.r 
los seus proprios chefes, como ppde.e]'la:firmar- 
se e progredir? . ■ .  /,,.
. . ; Todo reino divido contra si, será. deslruida, 
diz o' Mestre divino. (Math. XII. 25)

Çomo é que a Egreja não perece? ; • ;;./*
Er 0 argumento de um velho professor de 

.Historia Ecclesiastica, que dizia:
•J A Egreja é divina; si não 0 fosse, ha muito 

tempo que os Bispos e oti padres a té riam :èe"r 
pultado.

Ella resistiu e resiste sempre. Logo, ella é 
divina.

• 1) Ver o nosso iiv ro : «0 Cliristo, 0 Papa ei a .Egreja», 
capitulo.V. ■ _ . . .  i v i  i
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e £ i 'i^dmittindí), qíoisp iqueíhájavdjBvérás.mauA Pa
pas, maus Bispos.emausPadres, Üave-áe eonclmr 
quíã â; Eg r̂ejaí íò<>mbàtidaide.steüiiíodõ b̂|,'ó pode
ría! Eg^istirná invjestidáf dei itantos oidimigos,'se de« 
veria humanamente succumbir.-soíb ‘opqsodadi-; 
visão de dentro e dos ataques de fóra.

A sua victdría^ eónstadte,^ sim o apoio de
seys jfilhoa e de seus chefes, p contra aç fqrças 

'^'ôllígádas^ásí^^áçò^àrià, ̂ do^ '̂pròt-estápíismo;. do 
espiritismo,. dQ^materialismo^è, dd fepicurôsmò!^ 
à* pfíòvà ^áis^eabáí - e ' iidáils' ! àutliéntica ^é* sua 
divindade; ^ i'í}> ,y/:

Egrefa4 :é. íuma. lá.^^dp-làp^yi^aj. ^òm^òèí# 
cíéJbòn3ens"e' gbveínada;,pqr^htp.íneíiEr,<.;èlé(jíá^ps. 
a. uma . dignidadè, diy|tí .̂'.dóin.oV p. sãp KiSâdéiv 
dócio, ò Episçòpadó, 0'Pàpà.do. Estès hpmendsão 
tpddé, çhamadÓsA santidade..: ej dé.yiain -spr ..sap-, 
tós';í)éüs ^òrém/ nãb^pódè tirar-lhes o ^iyre ar-̂  
bitrio, de modo que apqsa? dos pargps. diyinò"? 
que .oc.qupani^ps .proprios Papas ‘pdijeiq íáltariaos 
divinos preceitos;(em. qütrós" térm jds— não''sãQj 
itápèbçaveis. ^ l ‘ : - V .  V '

( A ^Egçéja .deixará de'.sqr divináipor isso-? 
r ‘ . À b ^ o l ü t a u í e n t e ' n ã p ; ! 1, .....
t. ; São Pedro, cábiu, pegando três; vezes • o i: seu 

divino .Mestre,seni deixar por iisgo de.se.r p chq-r 
fe .d®8 Apostolos, o primeiro Pápà.' ‘ V; '
;. Si .um .magistrado,, deixa .de. cumprir p seuy 

dever, tomando-se injusto, deixará ejde por iss.ò'; 
dp ser.Magistrado? ou'dej,xurá. a. justiça de pxislir?
t ; ; Si um Médico abusa . da . medicina, significa 

istoque a medicina nãp. existe; mais ? . í ‘ ,
Deus quiz que os seus representantes fossem r 

simples homens e não anjoa doicéu, pãra.nioslrar 
mais nlarànientè • que - a iEg çeja éohpàj<rEÍle :emão í 
dos homens. .



As obras diviaas dependem de Deus; as obras 
humanas dependem dos homens.

A Egreja é uma obra divino-humana: divina, 
pela sua fundação e finalidade; humana, pelos 
seus componentes.

III. Conclusão

Assim cahem todas as çbjecções inventadas 
contra a Egreja e contra o Papado. {

A verdade, entretanto, fica sempre firme e 
esta verdade é, que o Papa, como successor le
gitimo de Pedro é o Doutor Supremo da Egreja.

Como tal eile é infaliivel, como o era p pro- 
prio Pedro, como o é o Christo.

A Egreja é infaliivel na pessôa de seu chefe.
Sim, dirá talvez alguém, mas si o Papa esti

vesse de um lado e a Egreja do outro, que acon
teceria ?

Supposição absurda!
Si numa carroça uma roda fosse para um la

do e a outra para outro lado, que aconteceria?
Impossível: as duas rodas têm o mesmo eixo.
E si no homem, a cabeça quizesse ir para 

um lado e os .pés para oulro, que aconteceria ?
E’ impossível; ;cabeça e pés pertencem ao 

mesmo corpo, e são animados pela mesma alma.
Digamos a mesma cousa do Papa e da Egreja. 

Elles têm a mesma alma que os anima; são di
rigidos pelo mesmo Espirito Santo.

E’ de fé que a cabeça da Egreja, como tal, 
nunca póde ser separada, nem da Egreja docepte, 
nem da Egreja discente, isto é, nem do Episco- 
pado, nem dos fieis.

A Egreja e o Papa formam uma unica e mes
ma cousa. übi Petrus, ibi Ecclesia, dizia Santo 
Ambrosio.
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Vós sois o corpo de Christo e rtunibro de 
seus membros, disse São Paulo. (1. Cor. XII. 27)

O proprio Christo é a cabeça do corpo da 
Egreja. (Col. I. 18)

Quem ama a Egreja, deve pois amar 0 Pa
pá... Quem escuta a Egreja, deve escutar o Papa!

EXEMPLOS

1. Todos de joelhos

Em Abril de 1934 deu 0 Santo Padre audiên
cia a 70 jornalistas, representantes de quatro mil 
jornaes.

Nunca o Representante de Christo'se mos- 
trára a uma reunião tão variada, pois quanto á 
raça tanto havia europeus 'e americanos, como 
africanos e àsiatieos; quanto á religião, ao lado 
dos catholicos havia protestantes, judeus, ma- 
hometanos e pagãos.

Reunidos na sala de audiência, ficaram espe
rando mais de uma hora e discutiram em voz 
baixa si deviam L acompanhar a moda catholica 
de se ajoelhar.

Um protestante, natural de Berlim, não gos
ta de dobrar os joelhos déante dn Pontífice Ro
mano; e então o arabe, inimigo do Christianis- 
mo? e o judeu? e o iapooez afíorador de Buddha?

Ainda não tinham chegádo a um accordo, 
quando entrou um diplomata da côrte pontifícia, 
que os cumprimentou sorrindo, e disse: Então, 
meus senhores, cada um conforme o seu gosto. 
Era o gesto mais liberal e cavalheiresco possí
vel : que cada um fizesse conforme lhe dictava a 
sua consciência, sua educação, seu modo de ver.

O Santo Padre entrou e... todos se puzeram 
de joelhos, nem um ficou de pé.

20* D O M . D E P .  C E  P E N T E C O S T E S  — 397



«E nenhum perdeu com isso uma peròlá de. 
seu diadema», escreveu depois um jornalista pr.o* 
testante que esteve presente. . > , a ^

Admirável grandeza da dignidade;papal,',qué. 
mesmo.a esses homens dominou -:e; ;iinpoz> tão 
profundo, respeito ! ^  ... :q

2 . U m a p a la v ra  «Se B ru efeer

Brucker é conhecido pelo repentino ,e o .naluTi
rai com que sabia responder a tódas ás òhjecçõesr 
Recolhamos mais o facto seguinte a respeito; dos 
Bispos. "

A autoridade dos Bispos é gràndé, mas.semX 
pre fica subordinada á do Papa. . , y' l

Brucker encontrando-se um • diá. num. salão, 
•do arrabalde S. Germano, em Paris, houve dis"-- 
c.ussão entre vários presentes sobrè' a àutorida^ 
de respectiva do Papa e dos Bispos. / :.'r’

“ Terminaram concordando" que as decisões dòl 
Papa, para serem soberanas e irrefòrmávèis, p re / 
cisavam da adhesão, pelo menos tácita^ .do Êpis- 
copado ‘ T.

Brucker não havia participado da dis"cus§ã'õ;, 
mas ouvindo a conclusão formulada, tomou.a pa
lavra.

— Senhores, disse, estou disposto a Admittir á 
vossa conclusão, porém com a condição de fazer-' 
des uma pequena modificação no Evangelho, Ém~ 
vez de dizer: Tu és Pedro e sobre esta pèdra 
edificareí a minha Egreja, deveis dizer: Vó.s
sois um montão de ped ra s ,  e sobre este montão, 
edificareí a minha Egreja!

Todos comprehenderam e tiraram avconçíu- 
são apropriada.
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21° DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Math. XVIII. .28—82)

23. Naquelle tempo, disse Jesvs a+sevs dis
cípulos esta púrabola : O reino, dos céus é com
parado'a um tei, que quiz fazer as contas com 
os: seus servos.

24. E tendo começado a fazer as contas, foi- 
lhe apresentado, um que lhe devia dez mil talen
tos.

' .25. E como não tivesse com que pagar, man
dou o seu senhor que fosse vendido elle, e sua 
mulher, e seus filhos, e tudo o que tinha, e se 
saldasse á divida. ;

26. Porém o servo, lançando se-lhe aos pés
lhe supplicava, dizendo: Tem paciência commi- 
go, e eu te pagarei tudo. - ;

27. E o senhor compadecido, daquelle servor 
deixou-o ir livre e perdoou-lhe a divida.

28. Más este servo tendo sahido, encontrou 
um dos seus companheiros que lhe devia cem 
dihheiros : e lançando-lhe a mão, o suffocava 
dizendo: Paga o que me deves.

29. E: o companheiro lançando se-lhe aos 
j)és, lhe supplicava, dizendo: Tem paciência, com- 
migo e eu te pagarei tudo.

30. Porém elle não quiz: inas retirou-se, e
fez que õ mettessem na prisão, até pagar á 
divida. • i.



31. Ora, os outros servos, seus companhei 
ros, vendo isto ficaram muito contristados: e 
foram, e referiram ao seu senhor tudo o-que 
tinha acontecido.

32. Então o senhor chamou-o e disse-lhe: 
Servo mau, eu perdoei-te a divida toda, porque 
me svpplicaste :

33. Eão devias tu logo compadecer-te tam
bém do teu companheiro, como eu me compa- 
deci de ti? '■ ■

34. E o seu senhor irado entregou-o aos 
algozes até que pagasse toda a divida.

35. Assim também vos fará meu Pae celes
tial, si não perdoardes do intimo dos vossos co
rações cada um a seu irmão.
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Os Bispos na Egreja
A licção moral do Evangelho de hoje, é o 

perdão das ofiensas; a licção apologetica é a 
organização que existe na execução das ordens 
do rei.

Vemos na narração a perfeita organização 
da hierarchia deste re i: elle tem os seus auxilia
res, os administradores de seus bens, a sua jus
tiça, os executores desta justiça.

Na Egreja encontramos a hierarchia mais 
bem organizada, mais completa e mais efficien- 
e que se possa imaginar. ‘ .

O Papa é o Chefe Supremo; porém elle não 
fica só, nem isolado. Como poderia elle alcançar 
todas as almas e todas as extremidades do es
paço? . / : ú



Áo lado do Papado, Jesus Christo collocou 
Episcopado; como a seu lado havia collóeado 

Pedro como Chefe e os outros Apostolos, còmo 
auxiliares deste Chefe.

O Episcopado é, pois, uma instituição divina, 
instituição necessária para o completo funccio- 
namento da hierarchia: O Papa, os Bispos, os 
Sacerdotes, e os fieis.

Vamos estudar hoje esta questão interessan
te, vendo o que são:

Io. Os Bispos na Egreja ;
2o. Os Bispos em sua Diocese.

Veremos deste modo a dupla ligação do Epis- 
eopado: em cima com o Papa ; em baixo com 
es Sacerdotes e os fieis.

I. Os Bispos lia Egreja
i »

Ha dois.modos de contemplar a acção dos 
Bispos: de um lado, emquanto são inseparáveis 
do Papa; de outro lado emquanto são indispen- 
veis ao povo christão.

Jesus Christo os instituiu ao mesmo tempo 
que o Papa, ficando subordinados . á autoridade 
deste ultimo.

Depois de ter dito a Pedro: Sobre ti édiã- 
carei a minha Egreja, disse aos Apostolos: Ide, 
ensinae todas as nações.

E’ pelo Pàpa que Jesus Christo começa a sua 
Egreja e é pelos Bispos que Elle a faz irradiar 
através do mundo.

Havia Elle dito a Pedro: Tudo o que ligar
des na terra, será ligado.no cé% e aos Apostolos 
Elle diz também: Tudo o que ligardes será ligado.

São as mesmas palavras, porém ditas primei
ramente a. Pedro só, separado dos Apostolos; 
depois aos Apostolos unidos a Pedro. .,... 26.;

21. DOM. DEP. DE. PENjTECOSTES -— 401



Entre o Papa e os Apostolos, a união ê in : 
dissoluvel, assim o quiz o divino Mestre.

'De facto, ha 19 séculos que vemos os Bis
pos associados ao Chefe Supremo da Egreja, co
mo collaboradores obrigados, divinameote insti- 
tuidos e sempre respeitados.

O Papado, longe de eliminar o Episcopado- 
affirma-lhe solemnemente a sua autoridade e os, 
seus direitos, chamando-o em seu auxilio no go- 
verno: das almas, especialmente pelos Concilios.

Os Bispos são inseparáveis do Papa.
Pouco importa a distancia. Perdido numa. 

choupana dos Montes Rochosos, ou nas sombrias 
florestas da Nigéria... gelado sob a camada de- 
uma neve perpetua, ou queimado pelos ardores 
do sol, nos desertos Africanos, o Bispo-Missiona- 
rio,?o Vigário Apostolico, vira o seu olhar mori- 
bundo para Roma, e separado do resto do mun
do, elle permanece em communhão de fé, de 
caridade e de vida com o Pontífice Romano.

E’ desta união com Roma que lhes vem a 
força, a abnegação, o zelo incansável, unidos ao 
Papa os Bispos são invenciveis !

** *
Os Bispos são iambem indispensáveis ao po

vo christão.
São elles que, ligando á sua séde a mais 

humilde parochia, a fazem entrar na órbita ma
ravilhosa da Egreja Catholica.

Povos sem sacerdotes são povos sem religião, 
porém, fóra dos Bispos, que são os sacerdotes 
sinão estrellas errantes?

Si se supprimisse o Episcopado, o povo chri
stão não'ipassaria mais de um rebanho sem pastor. 
Temos umá prova sensível disso na Egreja do 
Oriente.
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• Os Bispos orientaes, em séculos passados,-, 
■separaram-se do Pontífice Romano, e nesta se
paração perderam a luz e o calor do Evangelho 
e não possuindo inais a vida tornaram-se inca
pazes de communical-a a seus povos.

\  À’s pulsações poderosas da vida Ghristã suc- 
cedeu a atonia dá morte... Eis porque o Oriente, 
hoje em. dias não é mais sinão um simulacro de 
povo, uma especie de múmia vacillante que a di
plomacia enrola com tiras até que uma nação 
civilizada se apodere delia. ;

São os Bispos que salvam a fé dos povos. 
Elles occupam na Egreja um logar essencial: 
i ã’o inseparáveis do Papa e indispensáveis aa 
povo christão— .

II. Os Bispos em sua Diocese

O Bispo é Pontiãce, e como tal entretém e 
dirige o culto publico, dando a Deus, sacerdo
tes pelo Sacramento da Ordem, á Jesus Christo, 
soldados, pelá Confirmação, á religião, a dignida
de e o esplendor das grandes cerimônias litur- 
gicas.

O Bispo é Doutor, e como tal propõe a seu 
povo as verdades evangélicas, condemna as opi
niões contrarias á fé, que surgem em sua Dio
cese.

Não podendo satisfazer por si mesmo, as ex
tensas obrigações de^seu cargo, é o Bispo que 
envia os Sacerdotes para. dirigirem as parochias 
e semeiarem a verdade pela prégação do Evan
gelho.

O Bispo é Legislador, e como tal applica as: 
leis da Egreja ás vicissitudes dos tempos e ás 
necessidades dos logares.
- Cabe a ellè conformar a sua legislação com.
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a do Soberano Pontífice, e publicar editos e re
gulamentos particulares que dirijam os Sacer
dotes e os fieis.

O Bispo é Príncipe. Nenhuma paro chia póde 
ser erigida sem o seu consentimento. E’elle que. 
designa os sacerdotes para cada parochia dando- 
lhes a jurisdicção para o exercicio do minis
tério sagrado.

O Bispo é a  Atalaia vigilante, que perscru- 
ta o horizonte da sua Diocese, descobre o ini
migo, e lança o primeiro brado de alarme ante 
a invasão dos lobos devoradores.

A sua fronte é cingida com a mitra dè hon
ra, como de um capacete e um estandarte de tri- 
umpbo nas lutas da fé e da moral, emquanto o 
seu baculo, como o do pastor, congrega em re
dor dellelas ovelhas fieis, para conduzil-as ao 
unico aprisco divino.

4 0 £ '  "CO M M E N T  A R IO  ;A P O  L O G  ETI CO'

** *

O Bispo dá a grande prova de sua autori
dade, da sua solicitude paternal, na occasião da 
visita Pastoral.

Nesta occasião elle entra em contacto dire
cto com seu povo, visita a aldeia mais pobre e 
mais afastada, como visita as cidades opulentas. 
Entra no templo rustico das aldeias cujo mais bel- 
lo adorno são as virtudes do sacerdote ou vigário 
e a innccencia do rebanho que cerca o altar..

Ora nos degraus do altar, e levanta-seT^fã- 
la ahi ac povo reunido redizendo-lhe, o que o 
velho Vigário vem dizendo e repetindo, ha .10: 
20 e mais annos ás vezes.

O Bispo visita o seu povo, consola este povo/ 
mostra-lhe o céu, e depois retira-se,emquanto a/ 
multllâo inclina a cabeça para receber ía .ben-/



çôtu ;de seu Pae e de seu Chefe, que vem.visi^ 
Jal-o. em nome do Senhor.

Ò Bispo faz. isso hoje, elle o fará amanhã e 
o fará até ao ultimo suspiro.

' * Cabe-lhe a nobilitante tarefa, de coDfirmar a 
fé, de estreitar-a união dos povos, de conserval- 
08 no caminho da verdade e da virtude, são ellea 
que fazem os povos: são os Bispos, exclamou, 
um dia Guizot, que fizeram a França, como as 
abelhas fazem, a sua colmeia.

Sào os Bispos que fazem o nosso Brasil fòiv 
te, unido, brioso,jnostrando-lhe o seu futuro e a  
sua gloria. .
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III- Conclusão

Tal é , a bella e harmoniosa hierarchia da 
Egreja.

Pedro é ó chefo 6upremo dos Apostolos. .... 
Os Apostolos unidos a Pedro constituem a 

parte docente da Egreja divinamente instituída 
è organizada. .
■’ E através dos secuíop' esta, mesma hierar

chia succede-se sem interrupção e sem sombra^ 
Pedro é o Papa. - - :' y - v %
Os Apostolos são., os ^Bispos. ;. •>
O Papa é o; Bispo dè Roma: é Apostolo como 

os' ouibros.j;ALpóstoIost^.hBispo • como os outros" 
Bispos,, mas,.éimais^doT;qúe asso. v 
- ^ConioíPédrõífÒi o chefo dos Apostolos, o Pa-;

pa ,é.'-p.r;; chefe|(lqs- Bispos, é nelle que reside % 
in fa lH biH d^e0^^e :.só  ̂ e na corporação . :dosv 
;B isp ^ |^ ià q s |^ e 3 rte ^ :’:í r-
|^^^np^a^a |^ íiós;vB ispòs reunidos ao Papa 
Éu^ rp s Í^ !S 'áttifMlibilidade dà Egreja divina de



Sempre haverá o Papa : sempre haverá Bis
pos na Egreja de Christo, pois ambos sâo de 
instituição diviaa.
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EXEMPLO

F id e lid a d e  ao  P a p a

Em 1572 a Polonia foi dominada pelos par
tidos politicos que iam se soccedendo, devoran
do-se uns aos outros.

Protegido pelo landgrave de Hesse, um ade
pto de Luthero, Wolodoroski chegou a dominar- 
o paiz.

Apenas havia conquistado o paiz, mandou 
chamar o velho Bispo de Posen, Dom Zamovis- 
ki, e lhe disse:

— Excia., sou senhor de Posen, e daqui a 
pouco a Polonia inteira obedecerá a minha von
tade. Ora, entendo ser o senhor de tudo e de 
todos, por isso, não posso tolerar um clero 
<[ue obedeça a um Chefe que reside em Roma. 
Rompei os laços que vos prendem ao Papa, e se
reis o Papa da Polonia, a primeira e supremá 
autoridade religiosa do paiz.

— Como? exclamou o Prelado... Queres q.ue 
eu rompa os laços que me prendem ao Papa? 
Isto nunca! À minha razão de existir, é ser filho 
obediente do Papa, sem elle nada sou; sou o seu 
delegado para administrar uma parçella cia Egre
ja. Jurei administrar a minha Diocese sob a au
toridade do Papa; não quero ser perjuro a meu 
juramento, ainda que me custe a vida.

Era a sua sentença de morte.
O fanatico Wolodoroski mandou chamar d 

chefe da policia, deu uma ordem secreta, e o



Prelado foi levado ao rio Warta, cujás aguas es
tavam geladas.

Os algozes levaram-no até ao meio do rio, 
e um' delles, tomando o machadc» cortou uma 
abertura no meio do gelo. Abru-se um abysmo 
debaixo de seus pós, um redemoinho d’agua pas
sava turbulento por debaixo da camada de gelo.

Q Bispo comprehendeu... era o seu tumulo. 
Prostrou-se de joelhos, recommendou se a Deus 
e dando a sua pelissa forrada ao algoz lhe dis
se: Meu amigo, nada trouxe commigo, acceite está 
pelissa, como gratificação de seus serviços, pois 
o senhor está me abrindo a poita do-céu. Para 
Deus e para o Papa dou a minha vida.

Dom Zamoviski ajoelhou-se á beira da aber
tura. e exclamou: Senhor, em vossas mãos en
trego a minha alma.

Um golpe de machado na cabeça fez cabir 
o Prelado na abertura do gelo, o seu corpo des- 
appareceu no redemoinho das aguas... os blocòs 
de gelo fecharam a abertura e sellaram o tu
mulo do martyr da fidelidade ao Papa..
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22- DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Math. XII. 15— 21)

15. JSaquelle tempo, os phariseus consulta
ram entre si como haviam de surprehender Je
sus em suas palavras.

16. E enviaram-lhe seus discipulos juntà- 
mente com os Herodianos, os quaes disseram: 
Mestre, nós sabemos que és verdadeiro, e que 
ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, 
sem attenãer a ninguém, porque não fazes acce- 
pção de pessoas:

11. Dize-nos, pois, o teu parecer. E' licito dar 
ó tributo a César ou não ?

18. Porém Jesus, conhecendo a sua malicia, 
disse: Porque me Unlaes hypocrilas ?

19. Mostrae-me a moeda do tributo. E elles 
lhe apresentaram um dinheiro.

20. E Jesus disse- lhes : De quem é esta ima
gem e inseri pção ?

21. Elles responderam: De César. Então 
disse lhes : Dae> pois a Cesar o que é de Cesar : 
e a Deus o que é de Deus.

COMMENTAMü APOLOGETICO

Â Egreja e o Estado
O Evangelho de hoje trata admiravelmente 

e resolve divinaraente o grande problema que 
ag ita  as nações através dos séculos.



Os Judeus querem saber a quem devem obe
decer: si ao poder temporal dos Cesares. ou ao 
poder espiritual dos Pontífices dns Judeus:

A resposta do divino Mestre é um raio ful
minante que, de relance resolve a questão.

Mostrae-me a moeda, diz Jesus.
—De qubm; é esta imagem, pergunta Elle ?
—De César !
— Pois bem, dae a Cesar o que é de Cesar, 

e a Deus o que é de Deus. -
Jesus'reconhece os dois. poderes: o poder 

do estado e o poder da Egreja, a autoridade do 
governo civil e a do governo espiritual.

Meditemos um instante este assumpto palpi
tante falando succintamente e mostrando que es
tes dois. poderes ou soberanias:

1 São perfeitimente d is tin c to s ,
2. Mas que devem ser unidas.
\As relações do governo e da Egreja consti

tuem um assumpto delicado; procuremos elucidar 
e çomprehender bem os princípios que formam 
a base solida destas relações.

I. São soberanias distinctas

Cada uma tem, de facto, uma finalidade...es
pecial que attingir e um dominio, oüde póde 
mover-se numa independencia mutua.

Qual ô a finalidade da Egreja?
E' conduzir os indivíduos e os povos á felici

dade eterna, e para alcançar esta finalidade ella 
administra o dominio da fé, da moral, ella faz 
penetrar em toda parte a palavra e a vida de 
Jesus Christo, seu Chefe.

E qual é a finalidade do estado ?
E’ ; obter a felicidade temporal dos indiví

duos e dos povos.
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Emquanto o estado se occupa dos interesses 
materiaes que lhe são confiados, sem intromet- 
ter-se no domiaio da fé e da moral, a Egreja 
não intervem de modo nenhum no dominio das 
cousas puramente materiaes, pois o Estado é so
berano nesta matéria.

Esta distincção essencial entre os dois po-. 
deres tem sido selemnemento reconhecida e 
proclamada desde a origem pelas leis romanas, 
pelos Doutores da Egreja, pelos Papas e pelos 
c o ü c í I í  d s ; e nunca o ensino Catholico variou, 
hesitou, ou vergou sobre a questão fundamental 
da independencia reciproca da Egreja e do Es- 
tado-

0 Imperador Justiniano, em suas «Novellas» 
diz: «Deus confiou aos homens o Sacerdócio e o 
Império, o Sacerdócio para administraras cousas 
divinas, e o império para presidir ás cousas huma 
nas, uma e outra procedem do mesmo principio».

O Papa Gelasio, dirigindo se ao Imperador 
Anastacio protector da heresia de Eutyches, ex
prime-se Destes termos:

«O mundo é governado por dois poderes, 
o dos Pontifices e o dos Reis... si em tudo o 
que é da ordem publica, os Bispos, reconhecen
do a autoridade que recebestes de Deus, obe
decem a vossas leis; com quauto amor, augusto 
Imperador, vós deveis obedecer-lhes em tudo 
que diz respeito aos veneráveis mysterios, dos 
quaes elles são os dispensadores».

Cada vez que cs Imperadores de Constanti- 
nopla pretendem usurpar o poder espiritual, en
contram um braço que os contém e uma voz 
que os reprehende.

Osio de Cordova escreve ao Imperador 
Constancio:
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«Não nos é permittido, a nós Bispos, de pre
tender ao Império nas cousas da terra, e não 
vos é tão pouco permittido, a vós Imperador, de 
usurpar o thuribulo ou o poder das cousas sa
gradas».

O Papa Innocencio III, affirma a distincção 
entre os dois poderes, e além disso, exalta’ a 
superioridade do poder espiritual sobre o poder 
temporal.

Esta superioridade é manifesta, diz elle, pois 
que com toda evidencia a alma sobrepuja o 
corpo, o Céu á terra, a Justiça divina a justiça 
huinana, as coiiísas da eternidade sobrepujam as 
cousas do tempo.

Dos dois poderes, o mais elevado é sem con
testação o poder espiritual, que se dirige á parte 
mai1* nobre do homem, que se refere a seus mais 
graves interesses e lhe abre a porta do Céu.

Comprehendamol*o bem, a superioridade da 
Egreja não supprime a autonomia do estado. A 
Egreja e o Estado ficam duas soberanias perfei- 
tamente distinctas.

No mundo pagão havia só um poder : Cesar, 
que tudo tinha em sua mão: os corpos e as al
mas, a politica e a religião.

. No mundo christão ha duas potências: a 
Egreja e o estado, absolutamente distinctas. Quer 
dizer isso, que estas duas potências devem per- 

. manecer extranhas uma para com a outra ? Não!
’ absolutamente não!

II. Devem ser unidas

A Egreja e o estado devem ser unidos e 
andar de mãos dadas.

Examinando, de facto, a natureza da consti
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tuição da humanidade, concluímos que a Egreja 
e o estado são como a alma e o corpo.

A alma dá ao corpo a vida, a belleza, a 
perfeição, emquanto o. corpo empresta á alma 
os orgãos sensíveis, de que necessita para agir, 
exprimir-se e maDifestar se.

A alma e o corpo não são simplesmente 
juxtapostos, mas uDidos e fundidos, embora dis- 
tinctos, para constituir um ser unico, uma pes
soa inteira e completa.

A separação produz a morte.
Assim a Egreja e o Estado. Devem ajudar- 

se mutuamente e completar-se um pelo outro.. 
Muitas vezes estes dois poderes têm que se en
contrar para combiDar certos assumptos que di- 
zem respeito a ambos.

O interesse commum reclama a união da, 
Egreja e do Estado. Si forem desunidos enfraA 
quecem-se em lutas inevitáveis e estereis.

O proprio homem-sendo ao mesmo tempo, 
christão e cidadão, não póde obedecer a duas 
direcções contrarias, eil-o pois, entregue á mais 
cruel alternativa. Submettendo-se á Egreja deso
bedece ao Estado ou submettendo*se ao Estado, 
desobedece á Egreja.

E até onde deve ir esta união ? v. :-
Em principio, mais intima é esta união mais 

efficaz será a~ acção de ambos. A união faz a. 
força.

E’ certo, tal união depende des tempos, dos' 
logares e das eircumstancias. Podem imaginar- 
se três regimens diiferentes ras relações entre á- 
Egreja e o Esíado: o regimen do direito com
mum, o das concordatas, e o da protecção.’

*
No regimem do direito ccmmum, a Egreja e
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o Estado ficam, unidos pelo respeito mutuo. E’ o 
miaimo que se póde pedir, é o minimo de alli- 
ança. Vejamos o que se passa noa Estados Uni
dos, aqui no Brasil, na maior parte dos Estados 
Americanos, excluindo o triste México escra
vizado.

O poder temporal admitte a Egreja em be
neficio da liberdade commum, e a deixa cumprir 
em paz a sua missão di\ina, sob a garantia das 
instituições civis.

Estes Estados não protegem nenhuma con
fissão de fé, mas as respeitam todas. Nãe é 
atheu, é chrisião.

Mais de um orador féz na tribuna ou no jor
nal o elogio da. separação em principio, da Egre
ja do. Estado, sem comprehender bem o que 
exprime tal palavra.

Nos Estados Unidos, que se cita muitas vezes, 
a Egreja é muito menos separada do Estado que 
em muitos outros paizes. Vêem se desabrochar 
livremente as grandes virtudes e a dedicação 
heróica que* são a força e a honra da religião, 
cuidando dá educação dá mocidade e dá assis
tência aos ççbres e desvalidos.

As fundações pias são isentas de impostos— 
o repouso do DomiDgo é assegurado ao operário 
—o ens.iho do Estado é christão — os sacerdotes 
e as Egrejas são cercados do respeito universal 
—.o cleio é isento do serviço miiiiar etc E' mui
to ... e entretanto; este regimen de direito com
mum e de respeito mutuo,, não é o ideal. Ha coisa 
melhor, v* r -  v "

; . . .  .. ' .  / . • ' *  V  *  -  .
„ *: ■ ♦  s  nr

O regimen ;de concordata vae mais além : a 
Egreja e o Estado são unidos numa combinação 
.cordeal, por convenções reci.pi ocas,. Não se con
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tentam em saudar-se mutuamente ao se encon
trarem, approximam-se e tratam amigavelmente 
de certos pontos que interessam ao mesmo tem
po "o christão e o cidadão.

E’ o segundo grau de alliança.
A Egreja e o Estado fazem concessões re

ciprocas. A Egreja não sacrifica nenhum de seus 
principios, mas se mostra moderada no exercí
cio de seus direitos. 0 Estado não concede á' 
Egreja'uma situação privilegiada, mas lhe con
cede certos favores conciliaveis com a paz e a 
■òrdem publicas.

Este regimen póde produzir bons fructos po
rém, não é ainda a união perfeita e completa.

III. Conclusão

Terminemos indicando esta união perfeita, 
entre a Egreja e o Estado : E’ o regimen da 
p r o te c ç ã o ; ambos ficam unidos por uma assis
tência reciproca.

A Egreja apresenta-se como mãe da civili
zação, instrumento do bem, orgão da verdade, 
interprete da moral, guarda da ordem social; e 
de seu lado o Estado acceita as leis da Egreja, 
fal-as cumprir e., pune os violadores.

Os dois poderes constituem um poder único, 
como o corpo e a alma constituem uma unica 
pessoa.

E’ o maximum da alliança : a que devia exis=- 
tir em todas as nações.

Tem se visto outróra, e, sob o regimen da 
união intima entre os dois poderes, a verdade pe
netrar nas constituições... o Evangelho presidir 
ú  educação dos povos, e ao aperfeiçoamento da 
moral publica... Têm-se visto, nas épocas de fé 
integral, as forças espirituaes e civis trabalhar de
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mãos dadas para a integridade da fé e a felici
dade da humanidade ...  Tem-se visto a Egreja 
protegendo o Estado, e o Estado como divinisado 
pela autoridade da Egreja.

Este regimen tem tido as suas inconveniên
cias, e muitas vezes. a inveja, a cobardia e a 
corrupção têm feito pagar caro á Egreja a pro
tecção de que gozava... porém a Egreja tem 
sabido conservar sempre a sua calma, a justiça 
de seu proceder, pagando com o bem o mal que 
procuravam fazer-llfé... e boje ainda, como ou- 
tróra, ella está de pé, bella, radiante, de mãos 
extendidás para acolher os náufragos da vida e 
abençoar aquelles que tombam na grande refre
ga da vida.

EXEMPLOS — 1. São Basilio e o Prefeito
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No quarto secujo Basilio occupava a séde 
episcopal de Cesaréá. -

O Prefeito da Capadocia quiz convencel-o de 
sujeitar-se aos caprichos do Imperador Valente.

-• Que razão tens tu, disse ao Bispo, de re
sistir, tu sósinho, a um tão grande Imperador?

— O Imperador é grande, respondeu Basilio, 
porém não é superior a Deus.

— Mas então, ignoras, retornou o Prefeito, 
quantos supplicios eu posso infligir-te ?

— Quaes são elles? respondeu o Prelado, im
pávido. ,

— Posso confiscar os teus. bens, exilar te, 
torturar-te, mandar te matar.

. — A confiscação ? Podes fazel-a, pcis como 
toda riqueza tenho apenas uns livros.

— O exiliò ?. O: christão considera-se neste 
mundo como.-um exilado, e sabe que toda a ter
ra pertence A ;D eus!9^r;



— Os supplicios ? Podem abater logo o meu . 
corpo já enfraquecido.

— A morte? Aspiro por ella, pois ella me
unirá a Deus, a quem procuro. .

— Ninguém até hoj^, disse o Prefeito admi-, 
rado, me falou com tanti liberdade.

— E’ que talvez, respondeu Basilio, o senhor
não encontrou ainda um Bispo em ,seu interro
gatório. -

2. Pedro © o Rei

Nos primeiros séculos surgiu uma discussão 
sobre a data da Paschoa. -

Em Northumberlaud (Inglaterra) foi estabe
lecida uma discussão publica em presença do Rei 
Oswin. ;

Um dos tbeologos invocou a autoridade de 
São João e o outro a de São Pedro: — Tu és 
Pedro, e sobre esla pedra ediãcarei■ a minha 
Egreja.

O Rei mandou parar a discussão, perguntan-... 
do ao primeiro si taes er3m bem as palavras de 
•Christo a Pedro.

A resposta foi affirmativa.
O Rei continuou: Poderá o senbor citar-me 

uma: palavra equivalente, dirigida a São João ? ■
— Não!
—Então ambos estão de accordo em reconhe

cer que as chaves do reino do céu foram dadas 
a São Pedro ?

— Sim, estamos de accordo.
— Eatão, concluiu o Rei, eu não quero met- 

ter-me em opposição com o porteiro do céu ..: 
ao contrario, quero obedecer-lhe em tudo. A Pas
choa deve ser no dia que o Papa marcou.

E deu por finda a discussão. o
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23- DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Math. IX. 18— 26)

18. Naquelle tempo estando Jesus falarido 
■ao povo, eis que veiu um príncipe, (da synago- 
ga); appróximou-se deite e o adorava, dizendo: 
Eenhor, morreu minha filha: mas vem, põe a

- tua mão sobre ella, e viverá. ?
19. E Jesus, levantandò-se o seguiu com os 

seus discipulos.
'j , .

20. 'E eis que uma mulher, que havia doze 
annos padecia um fluxo de sangue, se chegou 
por detrás delle e tocou a fvmbria de seu vestido.

21. Porque dizia dentro de si :jA inda que 
£u toque sómente o séu vestido, serei eurada.

22. E voltando-se Jesus, e vendo-a, disse : 
Tem confiança, filha, á tua fé te sarou. E ficou 
sã a mulher, desde aquella hora:

23. E tendo Jesus chegado á casa daquelle 
principe (da syiiagoga) e tendo visto os tocado
res de flauta e uma multidão de gente que fa
zia muito barulho, disse:

24. Relirae-vos, porque a menina não está 
morta, mas dorme. E elles o escarneciam.

25. E tendo-se feito sahir a gente, elle entrou 
e tomou-a pela mão. E a menina levantou-se.

26~ E divulgou-se a fama (deste milagre) 
por toda aquella terra. 27:



COMMENTARIO APOLOGETICO

O Clero na Egreja
A nossa exposição apologetica seria incom

pleta, si depois de termos estudado.o Papado e 
o Episcopado na Egreja. nada disséssemos do 
Sacerdócio, qué é o vinculo vivo a unir a au
toridade docente da Egreja á docilidade discente 
dos fieis.

Emre os dois está o Sacerdócio.
O Evangelho de hoje nos mostra o Filho do' 

homem resuscitando a filha de Jairo, chefe da 
Synagoga de Capharnaum.

Este mesmo Jesus continúa a resuscitar mor
tos espirituaes através dos séculos, por. meio do 
Sacramento da Confissão. E o ministro principal,, 
o dispensador da misericórdia divina é o Sa
cerdote.

O seu papel é, pois, importantíssimo na Egre
ja; é essencial, embora em grau inferior ao do- 
Bispo, que faz parte da Egreja docente, emquan- 
to o simples Sacerdote, é o canal transmissor da 
Egreja docente para a Egreja disceDte, ou fieis.

Vamos estudar hoje brevemente ...estes dois 
pontos importantes:

1. O que é o S a c e rd ó c io
2. Como se compõe o S a c e rd ó c io
Estes dois pontos vão revelar umas verda

des novas na hierarchia da Egreja, geralmente 
mal conhecidas.

1. O q u e  ê  o S a c e rd ó c io
Como já vimos, o Papa e os Bispos formam 

essencialmente a Egreja docente, mas ahi não 
fi.e.Jimita a sua extensão.

418 — COM M EN TA  RIO A POLOGE1 ICO •



.23- DQ.VN Q;ER-DÇ.PEN.TECQSTES — ̂ 9

Entre a parte docente ;e a parte discente, 
.que é formada pelos , fieis, ha o Sacerdócio, ou 
Padres propriamente ditos.
: Por numerosos que,, sejam os Bispos, pois o
Papa é livre de multiplicai os conforme as ne
cessidades, —faltaria .qualquer coisa á bicrarchia 
da Egreja, á sua adaptação ás necessidades, si en
tre os Bispos e o povo,, não houvesse interme
diários.

Eis porque um dia, escapou do peito-do di
vino Mestre este brado angustioso : Oh! como 'é 
grande a mèsse, mas os operários são poucos. 

ÍXuc. X. 2)
. Que fará Jesus para remediar este mal?

‘ Além do Papa c dos Bispos, ellé cria oa Sa
cerdotes. -
.. . Não basta, de facto, ter um governo orga
nizado; '6 preciso ter officiaes e ministros que, 
penetrando ho meio do povo, transmitiam e fa
çam executar as ordens dos chefes, sigam de 
perto a observância destas ordens, e assignalem 
os abusos que podem introduzir-se no meio do 
rebanho.

E’ o papel do simples Sacerdote, do Padre 
encarregado do ministério das almas, dos mis
sionários semeadores da palavra divina.

Qs Sacerdotes são os successores dos seten
t a  e dois discípulos, escolhidos e ordenados pelo 
Salvador, como os Bispos são os successores 
dos doze Apostolos, como o Papa é o successor 
de S. Pedro, chefe dos Apostolos.

Os Padres Dão possuem os poderes dos Bis- 
..pos, mas são seus súbditos, seus auxiliares no 
. ministério, devendo-lhes submissão, respeito e 
obediência.

Ha uma gradação visivel e clara entre o 
Papa, os Bispos e os Padres.



O Papa deve confirmar os seus irmãos.
O Bispo deve prégar o Evangelho a todas 

as creaturas.
O Sacerdote deve ir á procura das ovelhâs 

desgarradas.
Ao Papa Jesus entrega as chaves do reino 

do Céu.
Aos Bispos elle impõe as mãos. - ■
Aos Sacerdotes elie manda, irem dois a dois, 

por todas as cidades.
Não impõe as mãos aos últimos... Não sopra, 

sobre a fronte delles... Elle d e i x a  a seus 
Aposto] os o encargo de fazel-o, para hem .mar
car a dependencia em que devem ficar: cordei
ros com respeito ao povo; ovelhas com respeito 
aos Bispos.

Os poderes dos Padres como os dos Bispos» 
como os do Papa, vêm directamente de Jesus 
Christo, mas são exercidos sob a dependencia 
hierarchica estabelecida pe l o  proprio Jesus 
Christo.

Os Bispos exercem os seus poderes sob a 
direcção do Papa, os Padres exercem os seus 
poderes sob a direcção dos Bispos.

Do mesmo modo que os poderes dos Bispos 
não dependem do Papa» assim os poderes dos Pa
dres não dependem tíos Bispos; é o exercicio des
tes poderes que está sujeito ao beneplácito db 
superior.

O Sacerdócio, como o Episcopado e como o 
Papado, é de instituição divina, e como tal é 
eterno, indesmictivei como tlles, ou melhor: ha 
apenas um unico Sacerdoc-io cuja plenitude está 
no Episcopado, e cuja fonte e coração está no 
Papado.

Ha, deste modo, três graus na hierarchia: 
o Papado, o Episcopado, o Sacerdócio.
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E’ uma im8gem da Santíssima Trindade nefi
te mundo.

O Papa é o p r in c ip io  da aulcridade.
OjBispo é ctmo '(s a1 too do Faja ( e i i a  

Diocese.
O Padre, unido ao Papa e ao Bispo, é como 

o Santlficador Ldas almas, em sua-parccbia.
E' pelo Padre que o povo se une ao Bispo e

ío  Papa.
Todos os fieis estão jrepresentados eo Pa

dre. '
Todos cs Padres estão rejresentados no 

Bispo.
Todos os" Bispos estão-,representados no 

Papa.
Augusta e sublime missão a do Padre!

II. Como se compõe © Sacerdócio

O Sacerdócio é um só: —é a participação 
ao Sacerdócio de Jesus Christo. Como já disse, 
os Sacerdotes são os auxiliares dos Bispos na 
administração dos Sacramentos, e na prégação 
da palavra divina '.{Sacerdotem oportet prceãicare*

O Sacerdócio ^embora unico quanto ao Sa
cramento e a seus effeitos, é- duplo quanto ao 
modo de viver: ba o Sacerdote regular e o Sa
cerdote secular.

O primeiro, além de terás  obrigações do 
Sacerdócio, é ligado a Deus pela pratica- des 
conselhos evangélicos de obediência, castidade & 
pobreza.

O segundo é ligado por um destes .conse
lhos, pela castidade, mas deve também ao Bis
po, em ^virtude dàs_ ordens recebidas, inteira 
obediência.
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Pertencendo ao mesmo Sacerdócio, tanto 
Padres regalares como seculares, em virtude, do 
Sacramento da Ordem, que receberam; estão na 
mesma linha: são ministros de Deus, na dispen- 
saeão das cousas sagradas, como o seu nome 
indica: Sacra dans: dando cousas sagradas.

O estado de vida destas duas categorias é 
<differehte. O Padre regular além das obrigações 
dos votos que faz, sngeita-se a uma regra,..que 
indica o seu modo de viver e de agir. Dahi o 
seu nome regular.

O Padre secular, porém, tem apenas, de cum
prir os seus deveres de Sacerdote, e com-as obri
gações de seu ministério, podendo ordenar a sua 
^ida como entende. . -

E, como o seu nome indica, vive no meio do 
século: ê secular.

O que, pois, differe é o modo de viver delles. 
Este modo constitue um estado: estado de per
feição para o Padre regular, ou religioso; e es- 
ftado secular para o Padre secular.

Comparando, portanto, o Sacerdote regular, e 
o  secular, quanto ao Sacerdócio vemos que são 
irmãos, que estão na mesma linha.

Comparando-os quanto ao estado, vemos ser 
o Padre regular superior ao secular, porque o 
«estado que abraçou é mais perfeito, e obriga a 
maior perfeição do que o estado do. Padre se
cular.

Notemos bem que se trata aqui do estado ou 
modo de viver, e não de pessoas. 
inferiores ; como num estado inferior póde haver 
iiaver pessoas superiores,

O habito não faz o monge;
A casa não faz o santo;
O estado cão faz a superioridade.
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Si cada pessôa cumprisse perfeitamente todos 
os deveres de seu estado, então, sim, existiría 
praticamente uma gradação. As misérias huma
nas, nu entanto, são numerosas, de modo que 
póde haver casados mais santos do que certos 
celibatários e certos celibatários, no mundo, po
dem sobrepujar um religioso do claustro; assim 
póde haver, e. ha de íacto, sacerdotes seculares 
mais virtuosos e mais zelosos do que certos Sa
cerdotes regulares. O defeito não é do estado, é 
da pessôa. òi o regular cumprisse perfeitamente 
seus deveres de estado, seria com certeza, mais 
virtuoso, mais zeloso, mais abnegado que o se
cular, que se contentasse com cumprir simples
mente os deveres que lhe são impostos.

Em outros termos de comparação: tanto a  
regular como o secular, cumprindo bem os seus 
deveres de estado, o regular será mais virtuoso.

Si, porém, o secular cumprir bem estes de
veres, e o regular entregar-se ao relaxamento, 
claro é que, como pessôa, o secular supera o 
regular, porque o fervor está acima do relaxa* 
mento.

Mas si ambos cumprirem os seus deveres,, 
repito, o regular estará muito acima do se
cular, pela razão de serem seus deveres mais 
elevados e levarem a mais alta santidade que 
os do secular. III.
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III. Conclusão

Resumamos a parte doutrinai desta curta ex
posição.

O Sacerdócio é o grande instrumento de 
santificação para o mundo.

O Sacerdócio é um só, como Sacramento,



porém, os sacerdotes p o d e m  ter differentè 
estado de vida: Üas consagram-se a Deus, dei
xando tudo por amor delle, sem esperança- de 
remuneração temporal: é o clero regu?ar, são 
cs religiosos.

Outros limitam-se aos deveres de seu Sacerdó
cio ou ministério, íicam no mundo; podem até aju
dar aos paes e cuidar de seu futuro, podem pos
suir bens, etc.: é o clero secular.

Ha aqui uma tríplice distincção a fazer entre 
c lles: de ordem, de estado, de officio.

Como Ordem, os dois são jguaes, pois só lia 
um Sacramento da Ordem.

Como estado, o religioso é mais perfeito, pois. 
nlém das virtudes próprias do sacerdote, elíe se 
obriga a cumprir os conselhos evangélicos.

Gomo officio, ambos estãG na mesma linha, 
pois ambos se dedicam de um ou outro modo á 
salvação das almas.

O Sacramento da Ordem é de iustituição di
vina.

Depois disío, o Senhor escolheu outros se
tenta e dois, e mandou-os, dois a  dois, adeánte 
de-si, por todas as cidades e togares, onde elle 
estava p ara  ir. (Luc. X. 1)

O estado religioso também é de instituição 
divina: Si queres ser perfeito, vae, vende tudo 
■quanto tens e dá o aos pobres, e depois vem e 
segue-me. (Math. XIX, 21),

O ministério sacerdotal também é de insti
tuição divina: Ide, eis que eu vos mando como 
cordeiros entre lobos. (Luc. X. 3)

Ha uns erros a respeito destas verdades. Ha 
quem pense ter sido a vida religiosa iastituida 
no século 3o. Não ! foi instituída por Jesus Christo. 
E a opinião mais provável é que, como diz
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Suarez, os Apostolos eram verdadeiramente re
ligiosos ou regulares.

0 que foi officialmente instituido no século 
3°. .sao os Institutos reiigiosos: porém, estado e 
Instituto são completamente distinctos.
, No principio, todos os Sacerdotes eram reli

giosos tendo vida commum. Nosso Senhor man
dou-os dois a dois, isto é,'em vida commum.;.

. \ Foi mais tarde, devido ao desenvolvimento 
dá Egreja e á .falta de Sacerdotes, que os Bis
pos se viram na contingência de separar os Sa
cerdotes, e de mandai os isoladamente á^admi- * 
nis.tração das parochias.

0 que começou no tempo de Jesus Christo, 
foi a  vida religiosa, e foi no decurso dos tempos 
que a vida.de Padre secular foi-se introduzindo 
nos costumes, devido ás necessidades do mo
mento*

Terminemos com a palavra decisiva de Pio 
IX, em seu breve de 17 de Março de 1866. «Ve
mos, escreve este Pontífice, que as amigas leis 
da Egreja, não sómente approvauam, mas or
denavam que os Padres, os diaconos e suòdia- 
conos vivessem, juntos, pondo em commum tudo. 
o que lhes vinha do ministério das Egrejas : e 
era-lhes recommendado que tendessem com to
das as suas forças a reproduzir a vida Apostóli
ca, que é a vida commum. Eão podemos, pois, 
sinão louvar e recommendar a todos aqueíles que 
se unem para levar este genero de vida ecclesi- 
ustica». v

: • Eis restabelecida e confirmada a confrater
nização, a unificação do.dero regular e secular, 
seguindo cada um o estado que escolheu, e 
cumprindo com zelo os seus deveres de estado 
para trabalharem juntos na salvação das almas 
e para o triumpho da sania Egreja.
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EXEMPLOS

1. Bismarck e o diabo

Conta um jornal catbolico allemão que um 
dia Bismarck passeava no parque de Potsdamr 
quando foi cumprimentado por um desconhecido,., 
que trajava e falava com distincção e elegancia.

Conversavam sobre as CoDgregações que 
Bismarck estava perseguindo e exilando.

De repente o Chaneeller de Ferro exclamou 
com ardor violento: Mais uns dias e não have
rá mais uma uniea Congregação, ouvem, nem 
uma só !

— O senhor é mais forte do que eu, fretor- 
quiu o desconhecido. Ha 19 séculos que eu tra
balho para.supprimil as e nada conseguí até hoje.

— Mas quem é o senhor? interrogou.espan
tado o Chaneeller.

— Eu, sou o diabo.
— O diabo... repetiu tremulo Bismack, mas o 

desconhecido, já conhecido agora desapparecera.

2. P a ra  que servem  os Padres ..

Em Bordeus vinham no mesmo carro do trem 
um senhor de sociedade e um operário.

Numa das estações um sacerdote estava es
perando outro trem.

— Para que serve esta gente? diz o viajante- 
ao operário, seu companheiro.

O operário ficou calado.
O trem retoma a sua marcha, atravessando 

um logar deserto.
O operário, de repente approxima-se de seu 

companheiro, e com um accento áspero na voz 
lhe diz á queima roupa:
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— Senhor, estamos aqui numa região deser
ta, ionge das estações; si eu quizesse estrangu
lai o aqui, ningúem o sabería.

— Mas, exclama o burguez horrorizado, isso 
mão lhé daria proveito nenhum..

-• Desculpe-me, antes de deixar Bordeus, o 
senhor recebeu no Banco 30 contos de réis, que 
estão ali na sua maleta...

O homem passou por todas as côres e suan
do frio, olhava com terror para os braços vigo
rosos e os punhos de aço do operário.

— Fique socegado, senhor, eu fui educado 
pelos Padres, e elles me ensinaram aj temer a 
Deus e a respeitar o bem alheio... Está vendo 
que esta gente ainda serve para qualquer cousa. 
Sem elles o senhor seria agora um homem morto.

3. Do Cura d’A rs

Deixem uma parochia sem Padre durante 20 
annos,. e o povo adorará os animaes!

4. De Pio X

Precisamos de Padres que queiram ir para 
a cadeia!



24° DOM. dep. de PENTECOSTES
EVANGELHO (Matb. XXVI. 15—35) .

15. Naquelle tempo, disse Jesus 'aos seus .. 
discípulos: Quando, pois, virdes a abominação 
da desolação que foi predita pelo propheta Da
niel, posta no logar santo — o que lê entenda.

16. Enião cs que se ücham na Judêa, fu
jam para os montes:

17. E o que se acha sobre o telhado, não 
desça para tomar cousa alguma de sua casa:

18. E o que está no campo, não volte a to
mar a sua túnica.

19. Mas ai das (mulheres) gravidas e das 
que tiverem criança de peito naquelles dias*£2i

20. Rogae pois que não seja a vossa fuga 
no inverno ou em dia de sabbado.

21. Porque então será grande a afflição, 
como nunca foi desde o principio do mundo até 
agora, nem jamais será.

22. E si não se abreviassem aquelles dias, 
não se salvaria pessôa alguma: porém, serão 
abreviados aquelles dias em ôttenção aos esco
lhidos.

23. Então si alguém vos disser: Eis aqui „ 
está o Christo, ou eil-o acolá', não deis credito.

24. Porque se levantarão falsos christos e 
falsos prophetas, e farão grandes milagres e



prodígios de tal moda que (si fosse possível) 
até os escolhidos se enganariam.

25. Eis que eu vol-o predisse.
26. Si pois vos disserem: Eis' que elle está 

no deserto, não saiaes: éil o no logar mais re
tirado da casa, não deis credito.

27. Porque assim como o relampago1 sáe 
do oriente e se mostra até ao oceidente: assim 
será também a vinda do Filho do homem.

28. Em qualquer logar, em que estiver o 
corpo, se ajuntarão também aguias.
r 29. “E logo depois da tribulaçãó daquelles 
dias, escurecer se-á o sol, e a lua não dará a  
sua luz, e as estrellas cahirão do céu e as po- 
testades dos céus serão abaladas:,

30. E então apparecerá o signal do Filho
do homem no céu: e então todos os povos da 
terra chorarão, e verão o Filho do homem vir 
sobre as nuvens do céu com grande poder e ma- 
gestade. . ,

31. E mandará os seus anjos com trombe- 
tas e com grande voz, e juntarão seus escolhi
dos dos quatro ventos duma extremidade dos 
céus até á outra.

32. Ouví uma comparação tirada da figuei
ra : Quando os seus ramos estão tenros e têm 
brotado, sabeis que está perto o eslio:

33. Assim também, quando virdes tudo isto 
sabei que (o Filho do homem) está, perto [(que 
está) ás portas.

34. Na verdade vos digo que hão passará 
esta geração sem que se cumpram todas estas 
cousas.

35. O céu e a terra passarão, mas as mi
nhas palavras não passarão.
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COMMENTARIO APOLOGETICO

Eueharistia, Christo e Papa
Hoje é o ultimo Domingo do anuo eccle- 

siastico.
No l.o DomiDgo do advento,, e no 24t após 

JPentecostes, ultimo do anno, o Evangelho nos 
apresenta a narração terriíicante do juizo final.
. Mas no meio destes relâmpagos e trovões, 
no meio das tribulações que assolam o mundo, 
o Evangelho nos mostra o Christo, o Filho do 
homem, vindo sobre as nuvens do céu, com gran
de poder e magestade.

- E’ o Christo que triumpha...  é também a 
Egreja de Christo, que, depois de ter ‘atravessa
do todos os horrores do odio e da perseguição, 
póde apresentar-se rieante de seu Chefe, com 
todos aquelles que ella salvou do náufragio da 
fé e da virtude.

O Christo é a Egreja... a Egreja é o Christo, 
de modo que o triumpho de Christo será também 
© triumpho da Egreja.

Terminemos o nosso estudo apologetico, exa
minando um ultimo phenomeno da vida da Egre
ja : a sua união inseparável com a divina Eu- 
charistia, juntando num mesmo amor: o Christo 
presente na Eueharistia e o Christo presente no 
Papa.

Vejamos um instante como são inseparáveis:
1. O a m o r  á Eueharistia e ao Papa.
2. O ©tíl© ao Papa e á Eueharistia.

Vamos aqui averiguar um phenomeno curi
oso, historico, cuja conclusão, para quem sabe 
raciocinar, é de grande alcance, mostrando-nos 
Jesus Christo na Eueharistia e no Papa.
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I. Dois amores inseparáveis

Para provar a nossa these que o amor ao 
Papa cresce nas almas, na medida que cresce o 
àmor á Eucharistia, basta percorrer um instan
te a historia da Egreja. Ali veremos que estas 
duas devoções nascem juntas, crescem, diminuem 
e mori-ém juntas. São como as duas rodas de 
um carro,; (ias quaes uma não se move sem a 
outra, porque têm o mesmo eixo.

. Tomae um século qualquer, examinae os 
seus sentimentos para com o Papa, e conhece
reis logo os seus sentimentos para com a Eu
charistia.

A Idade Media, por exemplo, distiogue-se de 
modo particular pelo amor á Eucharistia, con
struindo lhe as esplendidas Cathedraes, compon
do-lhe hymnos ardentes, lançando para o firma
mento as suas inimitáveis egrejas gothicas. E' um 
byrnno vibraate de pedra, de arte, de poesia pa
ra a Eucharistia.

Ao mesmo tempo examinae a devoção desta 
epocu ao Papa... é o mesmo enthusiasmo, a mes
ma arte, os mesmos edifícios, que se dedicam 
ao Papa, com que se canta a gloria do Papado.

Não basta a Idade M^dia prostrar as* almas 
aos pés do Papa, depositara a seus pés reinos 
impérios, querendo que elle seja o rei do mundo 
como o é da Egreja; o representante do mundo, 
como o é de Christo.

Este enthusiasmo que a impiedade attribue 
ás vezes á ambição dos Papas, não é sioão a 
obra da devoção do povo.

O mesmo phenomeno que averiguamos na 
vida das nações, podemos verifícal-o na alma dos 
Santos. ; v



Duas devoções parecem nelles sem limites: 
a devoção á Eucharistia e a devoção ao Papa.

** *
Do mesmo modo que estas duas devoções

«levam-se juntas para o alto; assim ellas se in
clinam juntas para baixo.

Desde que o amor á Eucharistia inflamma 
as almas, a veneração ao Papa se extende e se 
firma, mas desde que o senso da Eucharistia vae 
baixando, o amor ao Papa desapparece na mes
ma decadência.

Citemos apenas o exemplo do século XVII,
Este século teve uma grande ideia dá ma-

gestade de Deus, da dignidade do sacerdócio, 
Faltava-lhe porém a concepção do amor de Deus.

Não comprehendia o amor de Deus, e por 
isso não podia eomprehender a Eucharistia.

Dahi esta qualquer cousa de frio, de gelado 
que se nota em sua espiritualidade. A escola de 
Jansenio, em vez de approximar as almas da 
Eucharistia, as afastava sob pretexto de respeito.

Supprimiram a Communhão frequente . e
não conheciam mais sinão o Deus magestos.o, mas 
terrível da Eucharistia, em vez do p.ae amoroso, 
que quer dar-se a seus filhos.

Ao mesmo tempo e na mesma medida"“tis 
almas iam-se afastando do Papa. Fechavam a: Eu
charistia num Tabernaculo que não se abriu mais,, 
e fechavam o Papa na prisão do Vaticano.

O primeiro era um Christo morto. :
O segundo, o seu representante, deviá ficar 

um Papa morto. <•

432' — COM M EN TAR IO  A PO LÕ G ETIC O :



0 primeiro não podia mais ser recebido,.
O segundo não deyia mais ser. escutado.'. ;
E neste ambiente jansenista pouco faltaya 

para que supprimissem os bymncs de Sto. Thomaz, 
como chegaram a suppriiLir a oração peló Papá1.

II. Dois odfos Inseparavçis

Ha um outro phenomeno não menos curioso, 
Supprimindo estas duas devoções, a da. Euchá- 
ristia e a do Papa, ellas são substituídas por 
dois odios iguaes: o odio á Eucharistiá e o odio ap 
Papa.

Além de outros exemplos, temos o da gran
de reforma de Luthero. Vemos, nelle o.triste es
pectáculo da força lógica das. doutrinas.

Condemnado pelo Papa* Luthero se revolta 
contra elle, e logo começa a -revoltar, se contra 
a Eucharistia. Escreve: — «Prestar me-iam um 
grande serviço si me indicassem um; meio efficaz 
de negar a présença real», pois julgava .que na
da lhe serviría mais para fazer mal ao Papado.1

Este meio que Luthero,nãó: encontrara, Cal- 
vino o encontrou: A Eucharistiá - é apenas u,m 
symbolo, uma lembrança; Jesus Ghristo.não es-; 
tá presente nella, não passa de um pedaço de 
pão, bradou elle...

E como é impossível parar em cima do pla
no. iaclinado, vêm as blasphemias: zombam da 
Eucharistia e do Papa.

A Eucharistia é uma idolatria. " ,)ír
. 0 Papado é um homem perverso.

E estes mesmos homens que vão cercar Ro^ 
ma, lançam brados de odio contra o Papa, inva
dem as egrejas, violam os Tabernaculos,'atiram^
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ao fogo as Hóstias consagradas, e dansam em 
Tedor das chammas, cantando canções vergonho
sas, onde não se vê o qu9 odeiam mais : si ò 
Christo presente na Eucharistia, ou velado na 
pe6sôa do Papa.

** *
Um século não havia passado e scenas mais 

horr-iyeis se apresentam, fructos maduros da Re
forma.

. Dé facto, a Revolução nasceu da Reforma, 
como uma filha desnaturada nasce de uma mãe 
perversa sobrepujando-a em monstruosidade.

A Reforma havia quebrado os Tabernaculos 
para roubar as Hóstias sagradas. A Revolução de
pois de ter violado os Tabernaculos, manchou 
os altares.

Ella fez subir em cima delles creaturas per
didas, para infligir-lhes o mais baixo ultraje.

. Mas vejam o declive.

.. Apenas haviam violado o Tabernaculo, vio
lam o. Vaticano. Invadem-no, de noite, e arras
tam para fóra o Papa. Estes mesmos republica
nos-que haviam assistido de armas na mão, á 
profanação da Eucharistia, batiam palmas, vendo 
o Papa quasi moribundo, seguir como exilado 
para á França.

III. C on clu são

: Convém notar bem este phenomeno, pois elle 
tem a sua moral e a sua apologia.

Ha dois amores e dois odios inseparáveis.
Estes dois amores são: — a Eucharistia e o 

Papa.
• Estes dois odios são de novo: a Eucharistia

e‘ 0 Papa.
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Qúe prova isto?
Prova que. ha uma intima e inseparável uni

ão entre estas duas devoções.
A devoção ao Smo. Ôacramento cria nas al

mas o amor ao Papa; como o desprezo dó Papa 
traz a ruina da devoção á Gucharistia. E’ mais 
do que um facto: E' uma lei. "

Sim, é uma lei, e esta lei prova que debaixo 
de cada um destes véus, o que faz o objecto da 
nossa fé e do nosso amor, é a mesma, a unica 
adoravel pessôade Jesus Christo.

Hoje, estamos no século eucharistico. üa 
Çongressos eucharisticos attrahem, elevam e ori
entam as almas para o Tabernaculo; e ao mes
mo tempo vemos a autoridade do Pàpa respei
tada, amada, dominar as nações e as almas.

Cultivemos a devoção ao Papa, para que pene
tre em nós o amor á Eucharistia; e á medida que 
o amor eucharistico transforma as nossas almas,
0 nosso amor para o Papa augmentará na mes
ma medida. Será Jesus Christo adorado na Eu
charistia e escutado na palavra do Papa.

Como tudo se liga, como tudo se encadeia 
nas sublimes verdades da religião!

EXEMPLOS

1 O Papa e a primeira Communhão

Na epoca da revolução franceza, o general 
Radet havia sido encarregado, em nome do Im
perador, de insistir perto de Pio VII, para; que 
renunciasse a soberania temporal de Roma.

O general penetra na sala de audiências.
Por ordem do Papa, abre-se a porta, é Ra

det indo até ella, avista o Santo Padre, imnàovel 
e~ sereno, sentado á sua mesa de trabalho, .
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Maior e mais magestoso que o Senado roma
no sobre as suas . sedes curnes, o Pontifice-Rei 
esperava os Gaulezes. . •
_= A esta vista, Radet pallido e tremulo, leva a 
mão ao kepi e hesita... Üns momentos de pro
fundo silencio passam se nesta attitude.

Mais tarde, falando deste acontecimento com 
o general Radet, um amigo lhe disse:

. —Ha qualquer cousa nesta expedição, que 
não se comprehènde: depois de teres assaltado 
ó Quirinaí, com a espadan a mão, paraste deante 
do Papa; sem defeza... que se passou ali?

— Que queres? respondeu o general, Na 
rua, 'nos tectos, nas escadarias, deante dos Suis- 
sós* tudo ia bem; mas quando vi o Papa, ah! 
neste ̂ momento recordei me da minha primeira 
Cpmmunhão.

2? Beato €1 aret

. : Lê-se na vida do Bemaven. Claret, fundador 
dos Missionários do Coração Immaculado de Ma,- 
riar:que;: estando a Hespanha envolvida nas ma
lhas da união. liberal, apesar da resistência dos 
Bispos, elle resolveu retirar-se da Côrte, porque 
a rainha Isabel, enganada; havia assignado um 
documento compromettedor.

Deante das lagrimas da rainha que reconhe-; 
ceu o passo errado e pediu perdão, o santo hesi
tou:. Estando erguendo fervorosas preces perante 
o Bom Jesus do Perdão, Jesus Christo lhe disse: 
«^ntonip,:retira-íe!»

Tendo -os Bispos insistido que voltasse para 
Madrid e não abandonasse a rainha Isabel nes
tas-horas difficeis, o Bemav.enturado foi consultar 
a;Deus na visita'dás:40 horas de adoração, na 
egréja^de São Domingos em Vich,
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De repente sahiu qma yoz do Sacrario, di
zendo: «Antonio, vae a Roma».

O santo não hesitou e antes de dar a res
posta definitiva foi ter com o Santo Padre Pio IX.
. Na primeira audiência foi recebido com af- 
fectuosas demonstrações pelo Papa, quelhé dis
se: —«Justamente, acabo de receber uma carta 
da rainha, pedindo-me que V. Excia. volte a oc- 
cupar o seu cargo, o mais breve possível.

G Bemavént. inclinou a Cabeça, e resignado- 
voltou a seu Calvario, como èlle chamava a Côr  ̂
te, fazendo talvez o sacrificio mais generoso d% 
sua vida.

À Eucharistia e o Papa são as duas vozes, 
da verdade, ou melhor é a mesma voz do unico 
Jesus Christo, escondido atraz destes dois Véus.

O Papa manda os homens para a Eucharis^ 
tia. A Eucharistia, nas horas da duvida,, os man-p 
da para ò Papá. ~ ^

Ô4* D O M . D É P .  D É  P È N T É C O S T É S  — 437

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

Ar VüiÔÂ

-w. , - ri-i

■*

Vv-‘R.



ÍNDICE

APPROVAÇÃO ....................................... 9
INTRODU CÇÃO.......................................11:

1. Dom. do advento — A existência dê. Deus 18
2. « . « — Razão e revelação . 25
3. « « —Existenc. da Revelação 32
4. « « * —Deposito da Revelação 38

Festa de Natal—O Deus Creador . . 46 
Dom. dep. de Natal— A alma do homem . 53 
Festa da Epiphania-Immortalidade da alma 60
1. Dom. dep. da Epip — A liberdade da alma 67
2. « « « — O destino do homem 74
3. « « « — O Deus conservador 81
4. « « « — O Deus remunerador 89
Dom. da Septuages. — A Religião . . . . 95 
Dom. da Sexagésima-- Constituição da Relig. 103 
Dom. da Quinquag. — Actos da Religião . 111
1. Dom. da Quaresma- A Religião perfeita 119
2. « « —A única Religião . 126
3. « « — Presença de Jesus no

mundo 133
« —Caracteres da Religião 1424. «



Í N D I C E — '439

Domingo da Paixão - . A Religião cbristã . 149 
« de Ramos— Jesus Christo é Deus 157
« da Paschoa— Pbysionomia de Jesus 165 

1. Domingo depois . —Personalidade de Jesus 173
2.-
3.
4.

<0

<€

— O Pastor divino . 181
— Milagres de J. Christo 187
— Jesus Christo no ber

ço e no tumulo 194
5. « '< — O milagre dos séculos 202
6. « « —Redémpção e a Egreja 210
Dom. de Pentecostes— A Egreja divina . . 220 
Dom. da SS. Trindade— A unidade da Egreia 227
2. Dom. dep. de Pentec.—Santidade da Egreja 236
3. « « « —A universalidade da

Egreja 245
.4. « « —A apostolicidade da ...

Egreja 252
5. « « « — 0 erro protestante 260
6. « « « — Fontes dos erros

protestantes 270
7. « « « — Fructos do protes

tantismo 278
8. << « — A Constituição da

Egreja 288
9, « « — Deposito da Egreja 296



440 - IND1CE

10. Dom. dep. de Pentec.— Inspiração e assis
tência 305

11. « « « -  0 Papado no Evang. 315

12. « a « — Papado na Historia 323
13. « « « — A palavra do Papa 331
14. « <í « —Que é infallibilidade 339
15. « « « — Necessidade da in

fallibilidade 347
\

16. « « « — Centre da infallibil. 356
Í7. « €1 « — Extenção da infall. 363
18. « « « —A primazia de Pedro 372
19. « « « — Primeira definição 381
20. « « « — Objecções contra o

Papa 390
21. « « « —Os Bispos na Egreja 400
22. « « « —A Egreja e o Estado 408
23. « ... « « — O Clero na Egreja 418
24. « « « — Eucharistia, Papa

e Chrifcto 430

IIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIII



0 primeiro não podiã mais ser recebido. * 
O segundo não devia ‘ mais sèr éscutadd: ' •

; E neste ambiente; jansenistá pouco fãltája 
para que supprimissem os bymnos de Sto. Thçínáz, 
como chegaram a supprimir a oração pelo Papá.
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II. Dois o (lios inseparáveis

..H a um òutro pheaomenò não menos curioso! 
Supprimindo estás duas devoções, a da Euchá- 
ristia e a do Papa, ellas são substituídas" por 
dòi8.odios iguaes: o odio á Eucharistia e ò odio aò 
Papá. - ’

Além de outros exemplos, temos o da gran
de reforma de Luthero: Vemos nelle o triste es
pectáculo da força lógica das doutrinas.

Condemnado pelo Papa, Luthero se revolta 
contra èllé, e logo começa a revoltar se contra 
a Eucharistia. Escreve: — «Prestar-me-iam um 
grande serviço si me indicassem um meio efficaz 
de negar a presença real», pois julgava que na
da lhe serviría mais para fazer mal ao Papadq!.

Este meio que Luthero não encontrara, Cal- 
vino o encontrou: Á Eucharistia é apenas um 
symbolo, uma lembrança; Jesus Christo não es
tá presente nellá, não passa de um pedaço de 
pão, bradou elle...

E como é impossível parar em cima do pla
no inclinado, vêm as blasphemias: zombam da 
Eucharistia e do Papa.

A Eucharistia é uma idolatria.
O Papado é um homem perverso.
E estes mesmos homens que vão cercar Ro- 

hia, lançam brados de odio contra o Papa, invá-- 
dêm as egrejas, violam os Tabernaculos, atiram
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ao fogo as Hóstias consagradas, e dansam em 
redor das chammas, cantando canções vergonho
sas, onde não se vê o que odeiam mais : si o 
Christo presente na Eucharistia, ou velado na 
pessoa do Papa.

** *
Um secul} não havia passado e scenasmais 

horriyeis se apresentam, fructos maduros da Re
forma.

I)e facto, a Revolução nasceu da Reforma, 
como uma filha desnaturada nasce dé uma mãe 
perversa sobrepujaudo-a em monstruosidade.

A Reforma havia quebrado os Tabernaculos 
pararoubar as Hóstias sagradas. A Revolução de
pois de ter violado os Tabernaculos, manchou
o.s altares.

Ella fez subir em cima delles creaturas per
didas, para infligir-lhes o mais baixo‘ultraje.

Mas vejam o declive.
Apenas haviam violado o Tabemaculo, vio

lam o Vaticano. Invadem-no, de noite, e arras
tam para fóra o Papa. Estes mesmos republica
nos que haviam assistido de armas na mão, á 
profanação da Eucharistia, batiam palmas, vendo 
o Papa quasi moribundo, seguir como exilado 
para a França.

III. Conclusão

Convém notar bem este phenomeno, pois elle 
tem a sua moral e a sua apologia.

Ha dois amores e dois odios inseparáveis.
Estes dois amores são: — a Eucharistia e o 

Papa.
Estes dois odios são de novo; a Eucharistiav 

p o Papa,



Que prova isto?
Prova que ha uma intima e inseparável uni

ão entre estas duas devoções.
A devoção ao Smo. Sacramento cria nas al

mas o amor ao Papa; como o desprezo do Papa 
traz a ruina da devoção á Eucharistia. E’ mais 

? do que um facto: E’ uma lei.
Sim, é uma lei, e esta lei prova que debaixo 

de cada um destes véus, o que faz p objecto da 
nossa fé e do nosso amor, é a mesma, a unica 
adoravel pessoa de. Jesus Christo.

Hoje, estamos no século eucharistico. Os 
Congressos eucharlsticos attrahem, elevam e ori
entam as almas para o Tabernaculo; e ao mes
mo, tempo vemos a autoridade do Papa respei
tada, amada, dominar as nações e as almas.

Cultivemos a devoção ao Papa, para que pene
tre em nós o amor á Eucharistia; e á medida que 
o amor eucharistico transforma as nossas almas,
0 nosso amor para o Papa augmentará na mès- 
ma medida. Será Jesus Christo adorado na Eu
charistia e escutado na palavra do P^pa.

Como tudo se liga, como tudo se'encadeia 
nas sublimes verdades da religião !

EXEMPLOS

1 O Papa e a primeira Communhão

Na epoca da revolução franceza, o general 
Radet havia sido encarregado, em nome do Im
perador, de insistir perto de Pio VII, para que 
renunciasse a soberania temporal de Roma. v.

O general penetra na sala de audiências.
Por ordem do Papa, abre-se a porta, e Ra

det indo até ella, avista o Santo Padre, immovel 
e seréno, sentado á sua mesa de trabalho.
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Maior e mais magestoso que o Senado roma
no sobre as suas sedes curnes, o Pontifice-Rei 
esperava os Gaalezes.

A esta vista, Radet pallido e tremulo, lèva a 
mão ao kepi e hesita... Uns momentos de pro
fundo silencio passam se nesta attitude. í

Mais tarde, falando deste acontecimento com 
o general Radet, um amigo lhe disse *.

-=— Ha qualquer cousa nesta expedição, què 
não se comprehende; depois de teres assaltado 
o Quirinal, com a espadan a mão, paraste deante 
do Papa, sem defeza... que se passou ali?

.. r-Que queres? respondeu o general. Na 
rua, 'mós tectos, nas escadarias, deante dos Suis- 
soS, tudo ia bem; mas quando vi o Papa, ah! 
neste momento recordei me da minha primeira 
Gommunhão.

2 . B e a to  C iare i

Lê se na vida do Bemaven. .Claret, fundador 
dos Missionários do Coração Immaculado de Ma
ria, qiie, eátando a Hespanha envolvida nas ma
lhas da união liberal, apesar da resistência dos 
Bispos, elle resolveu retirar-se da Côrte, porque 
a rainha Isabel; enganada, havia assignado um 
documento compromettedor.

Deante das lagrimas da rainha que reconhe
ceu o passo errado e pediu perdão, o santo hesi
tou. Estando erguendo fervorosas preces perante 
o Bom Jesus do Perdão, Jesus Christp-lhe disse: 
«Antonio, retira-te!»

Tendo os Bispos insistido que voltasse para 
Mádrid e não abandouasáe a rainha Isabel nes
tas horas difficeis, o Bemaveuturado foi consultar 
a Deus na visita das 40 horas de adoração, nã 
egreja de São Domingos em Vich.
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De repente sahiu uma yoz do Sacrario, di
zendo: «Antonio, vae a Roma».

0 santo não hesitou e antes de dar a res
posta definitiva foi ter com o Santo Padre Pio IX.

Na primeira audiência foi recebido com af- 
fectuosas demonstrações pelo Pápa, que lhe dis
se: —«Justamente, acabo de receber uma carta 
da rainha, pedindo-me que Y. Excia.,volte a oçr 
cupar o seu cargo ,̂ o mais breve possivel.
; G Bemàvent. inclinou a cabeça, e resignado 

voltou á seu Calvario, como elle chamava a Côr- 
tè, fazendo talvez o sacrificio mais generoso da 
sua vida. -

A Èucharistia e o Papa são as duas vozes 
da verdade, <ou melhor é a mesma voz do único 
Jesus Christo, escondido atraz destes dbis véus.
v O Papa manda os homens para a Eucharis- 
tia. A Èucharistia, nas horas da duvida, os man
da para o Papa.
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