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flpprovaçao Episcopal
j y j ' olí' uma M a e utilíssima produção da pena
fecunda do Padre Dubois.
O cidto das imagens, tão profundamente9radicado
na alma brasileira e tão mr adem ente combatido joela
incoerência protestante, encontra neste livro magnifica
defesa.
Quem ler estas paginas sem repudiar a lógica,
caso o não seja ainda, ficará persuadido de que as
imagens sagradas merecem a veneração que a Igreja
quer lhes dediquemos.
Autorizamos a impressão^ e divulgação deste livro
e o recomendamos aos nossos amados diocesanos.
Ao benemerito autor as nossas bênçãos.
Belém, 22 Re Maio de 1936.

t

AXTONIO, Are. do Pará
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IDOLO o u im a g e m ?
Imagem não farás. (Êxodo, XX, 4)

K

palavras os protestantes farejam a condemnação das imagens e os catholicos a dos idolos.
Quem tem razão ?
%

estas

* *

Os mestres 11a lingua hebraica afflrmam que 0
Exodo diz temunah não farás, e que temunah designa
imagens destinadas ao culto de adoração.
Citam como exemplos: 0 temunah, bezerro de
ouro....... 0 temunal^ ou estatua abominada por
Isaias (XLIV. 13)....... os tqmunahs, ou imagens que
Ezequiel viu thuribuladas no templo. (VIII. 10)........
Portanto, a temunah do Exodo visaria os idolos
e nunca as imagens de enfeite ou veneração.
O texto hebraico não dá razão aos amigos pTotesiantes.
„
***
Passaremos á traducção grega.
Eidolon é 0 termo usado pelos Setenta, lá onde
0 hebraico traz temunah. Na Biblia, eidolon indica ora
umã deidade, ora o material da esculptura, ora 0
acto de entalhar. Entretanto, qualquer diccionario
define eidolon como imagem, apparencia, simulacro,
espectro, visão. O vocábulo evoca ideias de cousa
falsa, ôca, enganadora. Por isso eidolon ficou reser
vado aos falsos deuses, ao passo que eikon serviu
para as eífigies pias.
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Na religião ortliodoxa, entre os russos e gregos,
a icone é christã e o idolo é pagão.
'Como estamos vendo, o grego não favorece a
these da Reforma
**
Em latim, S. Jeronymo traduziu temunah e eidolon pela nome sculptile. Que vale o scxdptile da
Vulgata, ao lado do seu pae grego e do seu avô
hebraico? Filho ou neto dOsrespeitador, virá contradictal-os, segundo o costume dos moços para com os
antigos? Nada disso! Sculptile, como temunah e
eidolon, applica-se a falsos deuses.
Forcellini fornece tres exemplos de sculptile
como carapuças de idolos pagãos... Xão fareis para
vós idolos ou imagens de esculptura (Levitico, XXVI,
I ) ....... Abandonaram o templo do Senhor Deus de seus
paes e serviram aos bosques e ás estatuas, e tal peccado
chamou pela ira do Senhor conti'a Judá. (II Paralip.
XXIV, 18)........ Cortae s£us bosques e queimae suas
esculpturas. (Deuter. VII. 5}.
Nestes tres topicos o sculptile designa claramente
idolos e não imagens, no entender de Forcellini. .
*
m **

^

A philologia lança de si a theoria protestante,
que pretende fazer chiar nas imagens o ferrete
reservado aos idolos.
A historia, mas isto é ou7.ro conto, mostra que
o interdicto visava superstições. A prohibiçào era, a
um tempo, religiosa e patriótica. RELIGIOSA: Não
farás para ti imagens de esculptura nem figura al
guma. .. nem as adorarás, nem lhes darás culto.
PATRIÓTICA: Não terás deuses extrangeiros deante
de mim.
*
**
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0 hebraico temunah faz pontaria contra os idolos.
Idem, o grego eicfolon.
Idem o latim sculptile.
Idem o contexto e a historia.
Com a maxima bôa vontade, não desencovamos
lio imagens não farás a reprovação das íiguras des
tinadas a um culto de honra e respeito, como são as
dos santos.
m
EXEMPLO

-

0 Bemaventurado Ignacio de Azevedo
Em 1572 embarcara com Luiz de Vasconcellos,
quarto governador-geral do Brasil, o jesuita Ignacio
de Azevedo, que trazia uma copia de uma das Madonas
de São Lucas. Na altura da Madeira, as naus lusas en
contraram-se com cinco veleiros do corsário Thiago
Soria (Jacques Sourie) que não acceitou a batalha.
Adeante, o jesuita teve*a imprudência de passarse, com quatro noviços, para uma embarcação que,
sosinha, ia ter a Las Palmas. Surprehendidos pelo
pirata, os portuguezes morreram, vendendo car<^ a
vida.
0 padre Ignacio de Azevedo foi atirado ao mar,
apertando nas mãos a estampa de Nossa Senhora.
Como fluctuasse perto, sem largar o precioso quadrò,
os calvinistas içaram-no outra vez a bordo, amarra
ram-lhe os braços a» longo do corpo e, de novo, o
lançaram ao oceano, mas a imagem continuou
boiando, até a esquadra huguenote desappareeer.
Mais tarde, uma caravella catholica recolheu a
gravura que trouxe para a Bahia onde, durante
muitos annos, foi venerada na Sé.
0 bom christào morre abraçado com a imagem
de Nosso Senhor ou de Nossa Senhora.
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II
AS RAZÕES DE MOYSÉS
ministros lutlieranos objectavam a Frederico
A lguns
II quê uma lei era anti-biblica.
—Moysés, replicou o vei, dirigia seus hebreus
como entendia, e eu mando nos meus prussianos como
bem me parece.
Effectivamente, o imagens não farás concerne os
judeus e somente os judeus.
Foi edictado logo após o captiveiro. O povo li
bertado era resmungão. Queixava-se da falta d’agua,
das caminhadas, do calor, do maná e, vez por outra,
sentia saudades pelas cebolas do Egypto. E se fôra
tão somente pelas cebolas! Na verdade, os israelitas
haviam-se embelecado pelas superstições pharaonicas.
Temos aqui elucidada a repulsa aos deuses extrangeiros
e, nesta repulsa, estão ensaccados os deuses do
Egypto, ainda vivazes na cachola dos fugitivos.
. Os hebreus haviam visto, apreciado, admirado e
adorado os idolos esculpidos ou pintados nas sepul' turas, nos palacios e templos. Traziam comsigo
um cheirinho de idolatria. E quando o Deus de Israel
lhes impunha tantos cansaços atravez do deserto, os
judeus, por espirito de contradicção, tendiam a julgar
ma is camaradas os deuses das “margens- do Nilo. .
D’ahi uma lei occasional, que chamaríamos de
emergeneia, para prohibir imagens que facilmente se
transformariam em idolos. Claro é- que esta lei, im
posta- pelos perigos da hora, não tem mais razão De
ser, para quem desconhece as tentações pharaonicas.
*■**
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Que a lei fosse dç oecasião, bastam a prova-lo
as especificações de Moysés, que bem conhecia os
fracos de sua gente.
0 Legislador condemnou representações do que
ha em cima, porque os Egypcios adoravam o sol, a
luz, o vento, alguns passaros e, entre outros, o ga
vião Horus....... do que ha em baixo da terra, porque
os Egypcios adoravam o gato, a cobra, o tcmro Apis
"e o chacal Anubis........do jp ie ha nas aguas porque
os Egypcios adoravam o jacaré e até o rio Nilo.
Esta enumeração circumstanciada attinge visivel
mente, e tão somente, as crendices niloticas, mas
estas não seduzem o christào que estima as imagens,
e tem nojo aos idolos.
*
**
Bom conhecedor do povinho, Moysés previa que
a transgressão da lei de^Jehovah se faria de um modo
egypcio. E de facto a primgira idolatria foi do be
zerro de ouro, proximo parente do boi Apis.
Sciente de que a idolatria se enviscerara no
povo, ainda mal limpo das grosseirias do culto pharaonico, o Libertador toma medidas severas e publica
decrStos appropriados, para qut se não reproduzam
as vergonheiras do exilio.
Ora, desde que a Synagoga entregou os pontos
e que a Egreja entrou em scena, os ehristãos con
servaram de Moysés tucio quanto a Egreja conservou,
e abamdonaram tudo quanto a Egreja abandonou.
Mesmo se houvesse repellido as imagens pias de en
volta com os idolos. o chefe hebraico não teria direitxvá nossa obediência, uma vez que nos guiamos
pela Lei Nova.
Moysés exigiu a circumcisâo: porque será que
os protestantes não a praticam? Moysés prohibiu a
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carne de porco: acaso os protestantes dispensam um
pouco de chouriço ou de linguiça ?
EXEMPLO
Um Santo morre fitando uma Imagem
São João José da Cruz, fallecido em 1734, ao
cahic victima de apoplexia, disse ao irmão leigo que
o carregava para a cama : “Tenha cuidado com esta
imagem de Nossa Senhora ! ”
Tratava-se de um quadro, collocado face ao leito,
de maneira que fosse facilmente visto pelo enfermo.
Durante cinco dias, o Santo ficou inerte, mas seus
olhos entre abriam-se. de vez em quando. E o doente
contemplava extasiado o rosto amavel da Virgem,
que lhe sorria maternalmente.
No minuto supremo, banhado em celestes deli
cias, com o coração cheio de ternura filial, João José
da Cruz demorou o derradeiro olhar sobre a Madona,
que parecia indicar-lhe o céu.
E a alma do santo alou-se, na calma dos pre
destinados. Realisara-se a piedosa invocação da Ave
Maria: rogae por nós agora, e na hora, da nossa
morte.
'
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UMA ESCAMOTEAÇÃO
?
!>

m o Ex-Padre, fallecido jornaleco protestante, depa~
ã ^ ramos, uma vez, uma caricatura engraçadinha,
em diptico. De um lado,"um sacerdote unificava, a
gomma arabiea, os dois primeiros mandamentos.
Amar a Deus e não fazer imagens ficavam reduzidos
a amar a Deus, com escamoteação do não fazer ima
gens. Do outro lado, o sacerdote, com uma bruta te
soura, fazia o trabalho inverso: do decimo preceito
extraída o nono e o decimo, para completar a conta
de dez, alterada pela suppressâo do não fazer imagens.
Que liorror e qúe hvpocrisia ! Roma faz contas
de chegar. Aqui rouba um pouco de leite, e alli,
afim de encher a medida, jiccrescenta agua. Os catholicos são mestres na fraude.

*
**

Calma, Juvenal!
•
• A Egreja não precisa onroalmar o imagens não
farás, que lhe não dá enxaquecas, por significar idolos
não farás. Interesse não tem em dar sumiço de
texto que lhe é favoravel.
Como explicar, então, a inexistência do imagens
não Jarás no àeealogo" romanista ?
Mui facilmente.
Os decálogos principaes são tres: o hebraico, o
protestante e o catholico. 0 primeiro veio do Talmud,
o segundo de Philon e o terceiro de S. Agostinho,
mas os tres são eguaes na substancia, divergindo
apenas na apresentação.
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TA LM U D:... I. -Sou o Senhor teu Deus.
2.—Amarás a Deus e uào farás
imagens.
PHILOX . . . . I.—Amar a Deus.
2. Xào farás imagens.
S. Agostinho... I.—Amar a Deus.
_
2.—Xào jurar seu santo nome.
_Adoptamos a formula de S. Agostinho, como po
deríamos ter ficado com â de Philon ou do Talvnud.
Alias, Luthero e os lutheranos seguiram a classifi
cação agostiniana, tão criticada pelos antipapistas
modernos.
Anglicanos, calvinistas, baptistas. socinianos e
outros preferem a lição de Philon. Que lhes faça
bom proveito! De gostos e de eôres é preferível não
polemicar.
*
*$
Relativamente ao Tnlmud, os amigos protestantes
foram prestimanos. Por um jogo de prestidigitação,
abafaram o primeiro mandamento: sou o Senhor teu
Deus. E começaram pelo segundo: amar a Deus. Os
amigos separados fizeram com o Talmud o que nos
accusam de ter feito ~-om Philon : escamotearam 'uma
phrase e impingiram outra, como substituta.
Não digam: desta agua não beberei! Os dissid M i 
tos têm de vidro o telhado e atiram pedras no vizi
nho. Arrastam um rabo de pilha e querem morigerar os outros. Se resvalaram na bipartição expro
brada aos catholicos, é melhor ponham a viola no
saceo e não ensinem o respeito pelos textos.
O protestantismo é o papae carangueijo que dizia
ao filhinho : menino, Você anda torto.
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i
Podia S. Agostinho vasa" num só mandamento
o amar a Deus e o imagens não farás ?
Podia, e muito bem. Os seis primeiros versículos
conctensam-se em tres palavras : amar a Deus. Adorar
a Deus e fugir dos idolos é o mesmo preceito. Forçosamcnte, o amigo de Deus é inimigo de falsos
deuses. Leiamos acuradamente o principio do capi
tulo vigésimo, no Exodo, e veremos quç tudo se
reduz ao amor pelo Altíssimo.

0

Depois fallou o Senhor todas
estas palavras:
2— En son o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egypto,
da easa da servidão.
3— Não terás deuses extrangeiros diante de mini.
4— Não FARÁS para ti imagens
de esculptura, nem figura alguma
de tudo^o que ha em cima no céu,
e do que ha em baixo na terra,
nem de cousas que haja nas aguas
debaixo da terra.
5— Não as adorarás, nem lhes
darás culto : porque eu sou o Se*
nhor teu Deus forte e zeloso, que
vinga á inTquidade dos paes nos
filhos até á terceira e quarta gera
ção d aquelles que me aborrecem.
ti—E que usa de misericórdia até
mil gerações com aquelles, que me
atuam, e que guardam os meus pre
ceitos. ( Exodo, XX ).
a nD.

a

A ordem é claríssima. «Não precisas de outros
deuses porque sou teu Deus, protector dos que me
têm amor e respeito e castigador severo dos que me
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desprezarem por deidàdes extrangeiras». Nisso ha
um mandamento unico: amar o Deus verdadeiro,
o Deus de Israel.
Tão legitima é a classificação de S. Agostinho,
como a do Talmud e de Pliilon; tão aceitado é o
resumo dos catholicos, como o dos protestantes e dos
hebraicos.
_
EXEMPLO
„

Como as imagens falam

A frequentar más companhias, um jovem perde
ra os bons costumes e a fé. A farra era seu ideal,
e sabemos quantos peccados entram na farra.
Por mera curiosidade ou intuito de fazer hora,
o moço entrou numa egreja e, para distrahir-se,
começou a comtemplar as imagens, como um turista
interessado em cousas da arte.
Numa das capellas havia uma tela, onde se via
o rei David, de joelhos, a chorar seus peccados, na
atitude que teria o monarcha penitente, ao compor
o Miserere, grito da alma arrependida. E as lagri
mas de David, apanhadas num cálice de ouro, eram
anresentadas por um anjo ao Deus de misericórdia,
qual offerta valiosa.
_
Em baixo, o pintor desenhara as celebres pala
vras de S. Agostinho “David peceou uma vez e
chorou toda a vida; tu peccas toda a vida e não
choras siquer uma vez”.
A scena e os dizeres calaram fundo no espirito
do jovem que, envergonhado pelo seu teor de "Vida,
derramou lagrimas de arrependimento e melhorou de
costumes. O peccador encontrara* no piedoso quadro,
o melhor dos conselheiros e pregadores.
*
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AS IMAGENS NAS EDIÇÕES CATHOLICAS
DA BÍBLIA
.
# atoarda sustentar que evitamos referencias ás ima*
^ gens. Se fosse exaeto, nossos opositores não utilisariam a traducção do padre Antonio Pereira de
Figueiredo, approvada em 1842 pela rainha Maria
II, após consulta ao patriarcha eleito de Lisboa.
Desejaríamos nos citassem uma edição catholica,
onde falte o terrível trecho. Se o texto consta nas
Biblias usadas pela Egreja, quer isso dizer que a
Egreja não fica nervosa com o imagens não farás.
Qualquer pessôa pode* adquirir a edição Garnier em
dois volumes, e lá encontrará o texto integral do
padre Figueiredo, como também os commentarios
manhosamente dispensados pelos editores da rua das
Janellas Verdes.
mO imagens não farás jamais causou desmaios em
Roma.
r
*
**
Se ha tentativas de dissimulação ou de altera
ção
na Bibiia de Ferre ira de Almeida, cara aos
cavalheiros anti-romanos. Onde Figueiredo traduz
francamente não as adorarás nem lhes darás culto, o
protestante vem com biocos: não te encurvarás a ellas
e iTtnn as servirás.
Figueiredo prohibe a adoração e o culto, Almei
da a reverencia e o serviço. Bem sabemos que
etymologicamente, a palavra grega significava incli
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nação on curvatura, mas evoluiu até significar ado
ração. Assim, o baptismo era no principio ablução,
acto de lavar, mas com o tempo veiu a designar o
primeiro dos sacramentos. Não é licito pôr curvatura
emvez de adoração, serviço emvez de culto, lava
gem emvez de baptismo, porque devemos dar aos
vocábulos o sentido que estava na intenção do autor
e que est“ na comprehensão do leitor.
É ridículo pensar que JVloysés falasse em attitudes do corpo, em curvaturas ou inclinações: elle
.francamente, sem rodeios, prohibiu adorar deuses
extrangeiros. E ridiculo pensar que Moysés alludisse
a serviços, termo ultra-vago: sem usar de rodeios,
condemnou o culto dos idolos.
—Mas, na origem, a adoração era, em grego, desi
gnada pelo acto de curvar-se, e o culto pelo acto de
servir!
—Concordo, porem as palavras evoluem, abando
nam o sentido primitivo e toirCim um novo. Querem
um exemplo? Escrupulo*queria dizer, no principio,uma pedrinha no sapato. Sim, uma pedrinha que
muito ineommodava o caminhante. Hoje, escrupulo
nada tem com pedrinha: passou a inquietação de
consciência. E o senhor Almeida não diria, já no geu
tem po: tenho um escrupulo no sapato.
Assim não ha razão de mudar latria em cur
vatura, nem culto em serviço. Na realidade, peran
te os leitores do século vigésimo, a tradueção de
Ferrei ra é uma trahição, voluntária ou não.
E são os catholicos que alteram a Biblia ! *
*
**

*

a

Nossas Biblias não enoobrem, pois, o perigoso
topico. Até comprazem-se em defendê-lo contra os
ardis protestantes.
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im agens nâo farás de esculptura, nem figura alguma do <]ue ha ~
, em cima no céu, e do que ha em ,
r baixo na terra, e do que ha debaixo ~
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Este decreto prohibe actos de latria, como aquelles que se realisavam Tleante dos idolos egypeios,
e que constavam de preces e sacriíicios. Basta reler
o principio do decálogo: Spti o /Senhor teu Deus que
te tirei da terra do Eçjypto, da casa da servidão. O
Senhor não fala nas curvaturas caras ao amigo Ferreira de Almeida. Alli está condemnada a adoração,
o culto supremo e não alguns signaes exteriores de
respeito, como seria uma inclinação ou saudação.
Até o proprio Luthero traduz anbeten que quer
dizer adorar, idolatrai» E inútil forçar o texto, para
assesta-lo contra uma simples homenagem ou contra
imagens não idolatricas.
EXEMPLO
O Franciseano aos pés do Crucifixo
O protestante Scliubart escreve em Lehen und
Gesimmngen :
Sempre tenho presente, deante dos olhos, um
franciseano ajoelhado* no jardim do convento, aos
pés Tle uma imagem do Christo. O Salvador parecia
sangrar ainda, sob o açoite dos algozes. Quando
entrei, o frade levjjntou-se. Seus olhares irradiavam
num piedade suave.
— Bellissimo quadro, padre ! disse eu.
—-O original ainda é mais sublime, respondeu,
—Então, porque não se dirige ao original ?
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—Consta-me que Sois protestante, porem deveis
saber que a arte apenas me segunda a imaginação.
Meu espirito demora no verdadeiro Christo. Acaso
podeis orar sem uma imagem deante da alma Não
será preferivel que, emvez de nossa fraca phantasia,
venha a mão de um mestre pintar-nos o retrato
dos Santos ?
.
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0 TEXTO XOS CATECISMOS
SUPERIORES DA EGREJA .

*

e a Egreja Incra sileficiando a prohibiçãc? dos
®
ídolos, seus manuaes devem passar sobre o
texto, como gato em brazas.
Ó concilio de Trento, que Briand confundia com
o conselho dos Trinta, votou, em 1546, a edição official do seu catecismo e, mais tarde, sob a chefia
de São Carlos Borromeu, reuniu uma commissão. A
parte referente ao decálogo foi confiada a Galesinus.
Einalmente, em 1566, vieram á luz as duas edições:
a latina de Poggiani ç a italiana de Paulo Manucce.
No segundo capitulo da terceira parte, lá está
o imagens não farás. Lá está num livro official, qua
lificado livro de ouro por Leão XIII. Traduzido em
todas as linguas europeas e na lingua arabe levou
aos christãos e musulmanos o formidável imagens 'ríTio
farfís, sem medo e sem rebuços.
A Egreja provava que não se receiava de Moysés
e fazia aluir o aleive que lhe atiravam, de mascarar
as Escripturas.
*
• %%

A edição salesiana de Nictheroy traz, pag. 396,
o grande cavallo de Troia fabricado pelos pala
dinos do livre-exafhe. Occulta-se quem tem culpas
no cartorio. De consciência limpa, o catholicismo
nada tem que dissimular: sua doutrina é uma casa
de vidro, dentro da qual todos podem arriscar um
olho. Quem não deve não teme.
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Appellamos, agora, para Tu11 adversário: as IXXOVAÇÕES DO ROMAXISMO, livro ou pamphleto
volumoso da livraria Fraga Limares, Porto,-1881.
Curvando-se aos factos, o auctor cita catecismos
romanos que trazem o espantalho mal engonçado
pelos protestantes.
Xa pagina 143, apparece o MAXUAL DAS ES
COLAS XORMAES E SUPERIORES DA D U P L A .
MOFARCHIA, (Áustria.) que publica os mandamen
tos como no Exodo ( pag. 69, 1847, V ienna). Os
paizes essencialmente catholicos, mesmo rodeados de
lutheranos e calvinistas, não fugiam ao desafio e,
de Biblia bem aberta, acceitavam a contenda.
As mesmas IXXOVAÇÕES confessam que o ca
tecismo das Egrejas do Império Francez, (1806, pag.
51), exige a recitação dos Mandamentos como os
dictou Moysés. E todos sabem o rigor com que, após
a Concordata, Xapoleão fiscalizava o ensino religioso,
ministrado á sombra de sua querida Universidade,
dentro dos artigos orgânicos.
Leiam também o BREVIÁRIO DO CHRISTÃO,
de Guillois, edição do Porto ( Aloysio Gomes da Silva,
4382) e encontrarão, pag. 125, em latim e portuguez,
o topico em questão. Seria desenxabido alongar a
lista dos manuaes superiores, que divulgam esta pas
sagem. Os auctores até aqui adduzidos demonstram
sufficientemente que a Egreja é leal com as Sagra
das Letras, e que jamais teye a ousadia de lançar
sobre ellas o menor véu.
'
.
*
O Breviário Christão explica muito bem couTo é
que se devem representar Deus e os Santos.
A SSrna Trindade é figurada por tres pessôas:
este svmbolo, relativamente moderno, foi inicialmente
prohibido pela Santa Sé, inimiga de novidades. To
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davia, Bento XI retiro» a condemnaç-ão... Deus apparece como ancião venerando, sentado num throno;
trazjim globo na mão e sobre o globo unia cruz,
para manifestar que é dono do Universo e reparador
dos males causados pelo peccado... O Pilho é sobre
tudo representado na cruz e na ceia... O Espirito
Santo vem em linguas de fogo ou em forma de
pomba, a relembrar o dia de Pentecostes 'tm o bapiismo de Jesus... Xossa ^Senhora é pintada com o
Menino nos braços, ou, geralmente, com uma corôa
de estrellas na cabeça e uma serpente debaixo dos
pés, em symbolismos que facilmente se comprehend em ... Os santos têm na cabeça o resplendor ou a
aureola, com emblemas que lhes destacam o poder e
a vid a... Naturalmente, a Egreja não se responsabilisa pelas faltas de alguns artistas, desprovidos do
espirito ehristão.
EXEMPLO
Os dois jnodelos
Celebre ê a Ceia de Leonardo de Vinei, que tem
seu lugar de honra em todos os lares fieis. Para
terminar o quadro, nas paredes do refeitório «do
mosteiro de S. Maria das Gçaças em Milão, mais
tarde transformado em quartel, o artista gastou quatorze annos. Também é preciso notar que o painel
media quasi 20 metros de comprimento.
Para o rosto de Jesus serviu de modelo um jovem
piedoso e de-bons costumes, Francisco Bandinelli,
cuja phvsionomia reflectia uma virtude angelical.
Leonardo de Vinei descobrira, neste rapaz, a belleza,
a»serenidade e a pureza que bem caberiam na face
do* Divino Mestre.
Definiram, como dissemos, quatorze annos. O
derradeiro personagem a pintar era Judas Iscariote.
O artista descobriu, numa tasca, um individuo de
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aspecto hediondo, que traduzia os negrumes de
uma alma viciosa. Para modelo do apostolo trahidor,
não se poderia encontrar expressão mais repeilente.
E lá se foi o tratante, atraz do pintor, bancar de
Judas na tela.
Emquanto estendia as tintas, Leonardo de Vinci,
dotado de grande memória,- procurava lembrar-se
onde viríi este homem, pois tinha a impressão do
já visto.
«
De repente, deixou cahir o p in cel: o modelo de
Judas servira, quatorze annos antes, para modelo
de Jesus.
A imagem de Jesus inspira o amor a Deus e ao
bem. A imagem de Judas espelha vic-ios e trahições.
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0 SILENCIO DOS CATECISMOS
ELEMENTARES
9
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«Ha» vinte e nove catecismos
usados em Roma, Italia, França,
Bélgica, Áustria, Baviera, Silesia,
Polonia, Irlanda, Inglaterra, Hespanha e Portugal, em vinte e sete
dos quaes está omittido totalmen
te o segundo mandamento; em
dois delles está mutilado, e somen
te expressa uma parte. Não está,
pois, provado que a Egreja de
Roma esconde ao povo o segundo
mandamento ?».

N
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W stas palavras sensacionaes são de um pastor-doutor
^ ou de um doutor-pastor Caul, a quem pedimos
venia para ponderar que o imagens não farás não
pod£ constar em Resumos da Doutrina Christã, em
Cartilhas, em Doutrinas Abreviadas, em Catecismos
Infantis com perguntas e respostas brevíssimas, ao
alcance das crianças.
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Qaundo era menino, falava como o
menino, julgava como menino, dis- -d
corria como menino; mas depois o
que cheguei a ser homem feito, dei
de mão as cousas que eram de N
menino. (I aos Cor. XIII—11).
o
\l> o 7 J7

O

^
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Assim proeede o ministério da Educação.
Nas Greographiíts infantis, os niappas dispensam
o nome de cidades de segunda plana, contentando-se
em citar capitaes e centros de importância. Serâ qne
o editor tencione criminosamente occidtar a existên
cia das centenas de localidades mencionadas no curso
superior ?
Ninguém o sustentará. Então porque exigir do
Á TM' da doutrina o contendo dos catecismos supe
riores? Cada cousa no seu tempo! Antes do alimento
forte, a criança começa pelo leite e pela papa, como
8. Paulo.
Poderíamos prolongar a comparação com os manuaes de grania ti ca, aritlnnetica, historia e desenho,
summarios nas aulas inferiores e desenvolvidos nos
annos seguintes. Roma não se fez num dia. De grão
em grão a gallinha enche o papo. Devagar vae-se
ao longe. Nenhum militar começou com os bordados
de general ou com o bastão <Te marechal.
Poderíamos augmentar a lista dos proloquios,
que nos aconselham a seriação ou graduação nos
esforços, mas a verdade é tão evidente que dispensa
maiores demonstrações.
A Instrucçao Religiosa é como a Escolar. Rephrte
seus programmas em elementar, primário, medio e
superior. Aos pequenitos o Estado entrega abecedarios, aos moços tratados de rhetoriea. Assim a
Egreja: ás crianças fornece a cartilha, aos adultos
o tratado de apologética.
~
Seria contraproducente impôr, aos meninos e
também a certos maiores, o texto integral do decálogo.
Desde o tempo de S. Agostinho, em todoc' os
povos ehristãos, as Dez Palavras foram encurtadas
em formulas que continham apenas a essencia, o
sumo, o extracto de cada mandamento.
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Um alumno protestante fitará emmaranhado no
cipoal da longa eitaçãtf e nem sempre terá memória
para decorar quinze versículos. Pelo contrario, o
alumiio catholico não hesitará em recitar, de cabo a
rabo, os dez preceitos assim resumidos.
1— Amar a Deus sobre todas as cousas.
2— Não jurar seu santo nome em vão.
3— Guardar domingos e festas.
*
4— Honrar par, e mãe»
»
Õ—Não matar.
6— Guardar castidade.
7— Não furtar.
8— Não levantar falso testemunho.
.9— Não desejar a mulher do proximo.
10— Não cobiçar bens alheios.
São phrases curtas, fáceis, que facilmente cantam
na memória, a ante rio» chamando as seguintes pelo
auxilio da cadencia. Resumindo assim o Decálogo,
a Egreja, sem afastar-se da letra, abreviou os períodos,
de modo a condensar o espirito da Lei.
Criticar este methodo é peccar contra a bôa
pedagogia, é desconhecer a psychologia ou mentali
dade infantil.
»
EXEMPLO
Heróes pelo Crucifixo
•
Durante a'perseguição de 1779, na Cochinchina,
trinta e dois catechistas foram encerrados na cadeia.
Xo limiar da prisão, por um requinte de malvadez,
os •gaandarins haviam collocado, bem atravessada
na porta, uma imagem de Jesus Crucificado. Só te
riam sahida e liberdade os que pisassem o sagrado
emblema, no acto de deixarem a cadeia.
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Dois covardes, amedrontados pela perspectiva
do eaptiveiro e dos supplicios, tiveram a triste co
ragem de calcar o principal symbolo do christão,
mas trinta recusaram trahir fé, para consertarem
uns restos de vida terrena.
Pois bem, os trinta foram soltos com muitos
elogios, por parte dos mandarins que sabiam reco
nhecer a- intrepidez, e os dois renegados foram en
xotados no meio de apupos e baldões.

nu
Al
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DEUS NA BÍBLIA MANDOU
FABRICAR IMAGENS
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j, «E 0 Senhor lhe disse: Faze
[C uma serpente de metal, e põe-na
por sigual: todo 0 que sendo
£ ferido olharpor ella,viverá. Fez,
fc p*>isMoysés, umaserpente
de
íi. metal e» pôl-a por signal». (Nuj; mer. XX1-8).
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È. \. .. A COBRA DE BRONZE. .. De ordem do
Senhor, Moysés fee fabricar 0 que ha em baixo na
terrct: uma cobra de bronze. Ha fieis mais catholicos
do que 0 papa, mas ha também biblistas mais biblicow^do que a BibliiR E estes censuram, em nome das
Escripturas, uma obra que as Escripturas celebram.
As imagens apparecem, aqui e acolá, no Livro Santo,
ordenadas pelo proprio Deus que as teria prohibido.
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OS CHERUBINS BE OLIVEIRA.. .
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f& «23. E poz no oráculo dois ehe- d
:c rubins de pau de oliveira, de dez
covados de altura... 29. E fez
& esculpir todas as paredes do
£ templC em roda de entalhes e
o

□

molduras: e nellas fez cherubins
e palmas, e diversas figuras...
35. E entalhou cherubins, e pal
mas, e relevos mui saceados fora:
e cobriu tudo com chapas de
ouro». (II1 Reis VI).
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Aqui não raais voga a prohibição das figuras
do que ha no céu. Salomão, o sapiente, mandou en
talhar de oliveira duas figuras do que ha no céu,
dais cherubins alados. Cumulo dos eumulos, collocou-as no oráculo, no Santo dos Santos, lá onde os
sacerdotes vinham orar. Isso demonstra que a pro
hibição não era absoluta. A lei era para a miuçalha
que podia escorregar na idolatria, mas não para os
chefes que, assistidos por Deus, não corriam o mesmo
perigo.
“
__
C) . .. OS CHERUBINS DE OURO... Cinco capitulos após a condemnaçào da~ imagens, o Exodo
traz ordem para a fabricação de dois cherubins de
ouro, trabalhados a martello. Seria possivel que o
Livro Sacro se atrapalhasse tão depressa ? E a infallibilidade biblica onde ficaria ?
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«I... Falou pois o Senhor a '*
~ Moysés dizendo.. . Farás também 71
, dois cherubins de oiro trabalha- o
' dos ao martello; nas duas extre
midades do oráculo». ( Exodo, ~i
, X X V -1 8 ).
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•
0 Exodo XX destoa do Exodo XXV, mas a dis
paridade é só apparente. São excluídas as imagens
particulares, que podem oecasionar um culto pagão,
mas não as publicas, destinadas ao decoro do templo. A
prova está em que o Exodo permitte imagens para
o oráculo, lugar de oração.
D) . . . 0 MAR DE FUNDIÇÃO... Este é um mar
de figuras. Era uma grande bacia onde os sacerdo
tes lavavam as mãos» após a immolaçào dos bois,
bodes ou carneiros.
.
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í-E firmava-se sobre doze bois.»
tres dos (piaes olhavam para o
Septentriâo? e tres para o Occidente, e o mar estava em cima
delles; as partes posteriores delles
se escondiam para a parte de
dentro». (III Reis VII, 25).
•« Lavrou também naquelles tabe
leiros que eram de bronze e nos
cantos, cherubins. e leões e pal
mas, como representando a figura
de um homem em pé. de tal
modo que estes não pareciam
gravados, mas de vultos postos ao
redor». (III Reis. VII, 36).
>1 ^ . o VÇ7
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E) . .. OS LEÕES DO TH ROXO DE SALOMÃO...
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«Fez rnais o rei Salomão um
gTande throno de marfim, e o
guarneceu de ouro ma is reluzente, 19—o qual tinha... dois leões
ao pé de cada mão, 20, p doze
leõesiijhos postos sobre os seis degraus de uma parte e de outra».
(III Reis, X)
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Os leões ao pé de cada mão parecem charada.
Explica-se: o throno era sustentado por duas mãos,
debaixo das quaes estavam os leões. Conto pretender
que a Eseriptura abominasse as esculpturas, quando
Salomão, no tempo de sua gloria e sabedoria, mandava
esculpir no proprio palacio, no proprio throno dúzias
de reis do deserto. Bem se vê que a Biblia abria
excepçòes, quando julgava a proposito.
F ) . .. A VISÃO D.E EZEQUIEL.. . (VIII-10-1L)...
0 propheta descreve setenta anciãos a incensarem
reptis e outros animaes cujas effigies adornavam o
Templo do Senhor. Eram obras do tempo de Salomão,
que os israelitas, supersticiosos na "alma, haviam,
promovido a deidades.
Fecharemos aqui a enumeração. Os seis factos,
escolhidos entre muitos outros, demonstram que
Moysés não lançou uma eondenmação radical, mas
relativa. Se na Biblia surgem tantas figuras, bem
pode a Egreja ter suas imagens.
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Minucius Felix

Escreveu, contra os ídolos, o apologista Minucius
Felix, no segundo século da nossa era: “Quando
nasce o deus '? Fundido, forjado, esculpido, ainda não
é deus. Ei-lo na solda, erguido e collocado ^obre um
• pedestal, mas ainda não é deus. Vem a ser enfeitado,
consagrado, invocado: clTegou finalmente a fleus,
após a consagração feita pelos homens”.
Os protestantes utilisaram o texto de Minucius
Felix contra as imagens. Poderíamos utilisa-lo contra
as Biblias das Janellas Verdes.
A madeira é serrada, posta no banho, dissolvida,
mas ainda não é Biblia. Reduzida a papa, estirada,
seccada, é papel, mas ainda não é Biblia. Vae debaixo
da machina, é besuntada de tinta em forma de letras,
dobrada em paginas, ^nas ainda não é Biblia. Enca
dernada, posta a venda, recebida com beatice ei-la
Biblia, finalmente.
0 material da estatua passa a sagrado depois de
receber os traços do Santo e de ser bento para o
culto. Assim, o papel da Biblia é venerando deptJis
de «receber a palavra divina vale a ideia, não a
matéria. Considerando a madeira, podemos dizer: eu
te conheço, meu pau de laranjeira. Contemplando as
feições, podemos affirmar: eu te venero, meu Santo
Antonio.

%
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OS CHERUBINS DO EXODO (XXV-18-22)
s protestantes acastellam-se num silencio calcula
do. ?YIludem facilmente ao Exodo XX, do ima
gem não farás, mas deixajn na penumbra o Exodo
X X V, do cherubins farás. Usam de dois pesos e duas
medidas, conforme o freguez. Citam o Exodo que os
favorece, mas usam do apagador quando o Exodo
não lhes vae á missinha.
Texto, se me convéns, eu te approveito, mas, se
lião formas ao meu lado, deixo-te na bagagem.
Fala, pois, o Senhor a Moysés.
D ‘/ j v ’ " / í v 7 7 C 7 ’ x 7 7 C O
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18 Farás bambem dois cherubins
><• de Qiro trabalhados ao martello,
j* nas duas extremidades do oráculo.
>'
19 Um cherubim estará a um
lado, outro ao outro.
r,
20 Cubramambos os lados
do
e
propieiatorio com asa/.as esten>£• didas, e cobrindo o oráculo, estei/ ião olhando um para o outro, com
e os rostos virados para o propiciaB torio, com o qual se cobrirá a
1.
arca.
U
_ __
_ _
v 'U

v f/

v*/ O

®

" / js

O 'D

e
d
o
d
vt
a
~i
d
o
~A
^

..............
i
*1
Azas estendidas, fitando-se mutuamente, os dois
cherubins estão a relembrar os anjos que ladeiam o
sacrario, nas egrejas catholicas. Fabricados de ouro
e a martello, são imagens do que ha no céu, contra
a decisão do Exodo XX. Não haverá contradicção
entre 0 capitulo XX e o collega XXV ?
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Não ha, nora podç, haver, desde que ambos são
filhos legítimos da inspiração divina. A Bíblia não é
um sargento que dá uma ordem e logo a contra-ordem.
Ê’ que os dois casos são diversos.
O Exodo XX não admitte falsos deuses, idolos,
representações supersticiosas, estatuas de estylo egypcio, figuras extrangeiras, deidades pagãs e, finalmen
te, tudo quanto os israelitas tinham o costifhie inve
terado de adorar na terrawdos Pharaós.
,
O Exodo XXV encommenda imagens pias, cherubins nitidamente hebraicos, estatuas devotas, figuras
ornamentaes que, sobre o Oráculo, em cima da Arca
da Alliança, perto da mesa sagrada e dos pães de
proposição, realçariam o culto nacional.
O Exodo XX detesta as representações de dei
dades, como Roma as detesta. A caraça do chacal
Anubis escandalisava Moysés, como a estatua de
Júpiter melindrava os primeiros christãos. Se o Le
gislador reduziu a cinza o bezerro de ouro, foi
porque aquillo relembrava o boi Apis, condemnado
pelo Exodo XX. Assim, quando morriam recusando
incenso a Diana ou Venus, ou Juno, os martyres
obedeciam ao Exodo X X .
*
•Agora, o Exodo XXV ac&nselha os Cherubins
como os aconselha Roma. Adorna os altares de Israel
como Roma os altares da egreja catholica. Fala ás
almas pelo martello do ourives, como Roma pelo
pincel de Miguel-Anjo ^>u fra Angélico.
Us protestantes acceitam o Exodo XX, mas encoquinam o XXV. Mais respeitoso da Escriptura, o
romanismo acata os dois capítulos, entre os quaes
não^enxerga contraclicção.
Xum dado collegio, o director, quando interro
gado sobre o passadio, limitava-se em chamar o
alumno mais rechonchudo e gorducho, cuja apparen-
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cia florida era o melhor reclame para cosinha do in
ternato : ao mesmo tempo, o ladino regente occultava
os collegiaes magricellas.
~
Assim procedem os protestantes com a Biblia,
ainda que mal comparando. Trazem a publico o texto
que lhes parece gordo e dissimulam o que se lhes
afigura magrinho.
EXEMPLO
Imperador sem lógica
Em 761, S. Estevam de Auxencio compareceu,
qual accusado perante o juiz. deante do implacável
iconoclasta, o imperador Constantino Copronymo.
—Tratas de hereje ao imperador ?
—Herejes são os profanadores das imagens.
—Pretendes que, pisando a imagem de Jesus,
pisamos a pessoa de Jesus ? Sem dizer palavra," o santo bispo tirou do bolsò
uma pequena moeda, que trazia a effigie do monarcha e do príncipe herdeiro. E perguntou ironicamente:
* —Sem offender o imperador e o príncipe, serme-á licito calcar aos pés esta moeda ?
—Se tal fizeres, és homem morto.
—Então, a medalha de um rei tem valor, e não
tem valor a medalha do rei dos reis ? O chefe da *
côrte celestial é somenos ao chefe de uma côrte
terrestre ?
“
E num desafio ao orgulho do Copronymo, S .'
Estevam de Auxencio atirou ao clião a moeda e collocou o pé em cima. O santo foi carregado de'gri
lhões, fechado numa tétrica masmorra e barbaramente espancado, até que veiu a fallecer de nma
paulada sobre o craneo.
Nem sempre foram logicos os déspotas.
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IMAGENS EM PROFUSÃO NO TEMPLO
teve apenas um tem plo: o de Jerusalém,
edificado por Salomão, para abrigar o Santo dos
Santos e a Arca da AlIiançU. Alli aboletaram-se, ítuma
profusão incrível, as esculpturas, os baixos-relevos e
os bordados prohibidos pelo Exodo ( na these pro
testante ), como representação de creaturas que ha
no ceu e na terra.
Abramos o II dos Paralipomenos ou das Chronicas, capitulo terceiro.
I
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7... Também na casa (do Senhor) Jc
cobriu as traves, os humbraes, e \'.
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Raciocinemos: ou Salomão desconhecia o imagens
não farás, e era ignorante, o que não se admitte num
rei áe tanta sabedoria. Ou conhecia e transgredia o
preceito, o que não se admitte num rei de tamanha
santidade naquella^ época. Terceira hypothese: Salofwão julgava, como julgam hoje os catholicos, que
o Exodo favorecia os lavores para culto de venera
ção, ou para simples enfeite.
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10.. . Também fez na casa da
santidade das santidades dois cherubins de feição dT andantes, e
cobriu-os de ouro.
11.. . E, quanto ás azas dos che
rubins, 0 seu comprimento era de
vinte covados, e tocava na parede
da casa: e a outra aza de cinco
covados. e tocava 11a aza do outro
cherubim.
12. .*. Tarttbem a aza do outro
cherubim era de cinco covados, e
tocava na parede da casa: era
também a outra aza de cinco co
vados, e estava pegada ô aza do
outro cherubim.
13.. . E as azas destes cherubins
se estendiam vinte covados: e es
tavam postos em pé. e os seus
rostos virados para a casa.

17

D

O

Francamente, numa-terra em que era prohibido
esculpir, os artistas do escopro ou cinzel não soffriam
do desemprego, como em nossos dias em que a arte
vive livremente. E estas transgressões (? ) do Exodo
dâvam-se no templo de Jerusalem onde, 110 tempo
de Pilato, não poderiam penetrar as aguias das le
giões romanas, sem irritação dos israelitas.
O peior é que os violadores ( ?) do Exodo não
se contentam com cherubins esculpidos. Alli, collocaram egualmente uns cherubins bordados.
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Falamos no mar de fundição, verdadeiro deposito
de bM i a r i a de bronze.
Vejam o II das Chronieas ou Paralipomenos,
capitulo I V :
> /"ÍT
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2 E « to m«r fundido que tinha
dez cocados de uma borda á ou Ga,
e redondo 11a circumferencia; tinha
covados cinco de alto, e um cordão 'k
de trinta covados guarnecia todo
o seu âmbito.
Á
3 E por baixo do cordão havia
figuras de bois, e por dez covados
no exterior alguns relevos que,
divididos em duas ordens, rodea
vam o bojo do mar. E os bois eram
fundidos.
4 E o mesmo mar estava assentido sobre doze bois. tres dos
quaes oQavain para o septentrião,
e outros tres para o occidente, e
outros tres para o meio-dia, e os $
tres que restavam, para o oriente,
tendo o mar em cima de s i; e as
partes posteriores dos bois esta
vam para a parte interior do mar.

%

3

a 77c

O
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No templo de Jerusalein, os sacerdotes requin
tavam 110 espirito nwsaico. Como explicar tanta
escuiptura na casa de Deus, se realmente estas obras
fossem abominadas na Antiga Lei? Tamanha abundancia numa epoca prohibicionista ! Quantas offlcinas
hítxieria, se houvesse liberdade na estatuaria ? E’
inútil fugir da lógica: Salomão não encommeudaria
tantas obras de arte, se fossem realmente prohibidas
pelo Exodo.
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Convém repisa-lo*» o Decálogo condemnou os
idolos e permittiu as imagens*
'

EXEMPLO

_

Não se atira numa Cruz !

-

Durante a guerra com a Rússia, em 1854, os
anglo-fraocezes, para fazerem uma diversão á cam
panha da Crimea, apoderaram-se de Bomarsund, no «
golfô de Botnia. O general Niel, commandante do
corpo de engenheiros, recebera ordem de arrasar a
cidade. Ia começar o bombardeio quando avistou
uma cruz, a dominar uma torre.
•—Não posso mandar o buzes contra esta cruz,
murmurou o general. Lá, na terra, minha mãe
nunca me perdoaria.
Dirigiu-se aos soldados :
—Não haveria dois voluntários, para treparem
naquella torre, desprenderem~a cruz e trazerem-na
aqui ?
"
•
—Prompto, senhor general! clamaram a um
tempo trinta vozes.
~ Com algum trabalho e muito perigo, o emblema
sagrado foi destacado, carregado com respeito e- en
tregue ao general. Niel, mais tarde marechal de
França, levou para sua cidade natal a cruz russa
que, ainda hoje, enfeita a egreja de Muret. Também provieram de Bomarsund as,lampadas que ardem,
actualmente, no santuario de Nossa Senhora, das
Victorias em Paris.
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IMAGENS NO THRONO DE SALOMÃO
( II Paralip. IX ou Chronicas )

17 JAz mais o rei Salomão um
' grande throno de marfim, e o
. guarneceu de oiro mui luzente.
18 O qual tinha seis degraus e
o alto do throno era redondo pelo
espaldar, e duas mãos, uma de uma
parte, outra da outra, sustinham
o assento e havia dois leões ao pé
de cada mão.
» 19 E doze leõesinhos postos sobre
os seis degraus de uma parte e de
outra; não se fez obra similhante
em nenhum dos reinos.
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© a l o m ã o não interpretou o Exodo XX como fariam,
^ mais tarde, os amigos protestantes. Se queremos
compreliender a Lei, devemos vêr como foi logo
applicada.
.Ora, os reis mais virtuosos, como Dayid e Sa
lomão, festejaram ou fabricaram imagens pias: logo
estas não eram contra a. Lei Mosaica.
N. Proteetor da sstatuaria ou fundição mostrou-se,
no auge do prestigio, o rei Salomão, celebre pela
sapiência. Chefe da nação, eonstructor do templo,
este monarcha foi também escriptor sacro, como
Moysés. São delle os Provérbios, o Ecclesiastes e o
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Cantar dos Cantares. Assistido i>or Deus nos escriptos,
seria também amparado nos ao,tos, emquanlo se
manteve fiel ao Senhor.
Depois de enriquecer com figuras a cash do
Senhor, embellezou o seu palacio de Ophei, na collina ao sul do Templo, e lá mandou armar um
throno de marfim onde installou respeitável familia
de leões,-symbolos da realeza.
0 throno repousava sobre duas mãos e debaixo
de câda mão havia dois lGões grandes, que domina
vam a tropa de leõesinhos, esculpidos nos degraus
do throno. Ainda aqui não triumpha o imagens não
farás. E pouco se comprehende que os protestantes
descubram a condemnação das figuras, num texto
que não impediu Moysés nem Salomão de fabricarem
esculpturas ou obras de fundição.
Depois de preparar imagens pias como os cherubins, o rei da Sabedoria tratou de estatuas profanas,
como as da familia leonina, reunida em redor do
throno de marfim.
Quando os hebreus exigiram de Aarão o bezerro
de ouro, Moysés castigou severamente os rebeldes,
mas quando Salomão enche de leões o throno regio,
não ha ira do Senhor porque não são adorados os leões.
Admitte-se que c povinho, em sua ignorância,
tratasse de estatuas, á revelia do texto condemnador,
mas um rei afamado pela sabedoria, um conhecedor
e auctor das leis, um auetor sacro não cahiria no
peccado de interpretar mal em texto, a ponto de
fabricar objectos condemnados pelo mesmo texto. O
esoriptor do Ec.clesiastes tem o máximo respeito pelo
eseriptor do Exodo: Salomão não faz opposição a
Moysés. E se Salomão entende de occupar-se Ôo
fabrico de imagens pias ou profanas, é porque Moysés
deixou, no Exodo XX, plena liberdade aos filhos de
Deus, eomtanto que não cahissem na idolatria.
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Os protestantes jcrlgam que, na epoca do es
plendor, Salomão não sabia distinguir entre imagens
e idolos. Prova isso que os amigos não frequentaram
o curso de sapiência salomoniea.
EXEMPLO
Advertência* de Ruskin
O grande critico de arte, John Ruskin, escreveu,
sobre a cathedral de Amiens, um livro intitulado A
BÍBLIA DE AMIENS. Deante do portão da Virgem,
faz uma advertência a uma visitante anglicana que,
porventura, fosse tentada de sorrir, perante a inge
nuidade dos artistas.
'•'Cara protestante* minha leitora, se vier aqui,
venha educadamente. Queisa recordar que o culto
de uma mulher, fallecida ou viva, jamais prejudicou
ás creaturas humanas... que o culto pelo dinheiro,
o culto pelos cabellos, o culto pelo bicornio e pennacho fazem e fizeram um mal muito peior... e que
toddS offendam o Deus do Céu* da Terra e das Estrellas mil e mil vezes mais do que os absurdos e
deliciosos erros commettidos pelas gerações dos seus
filhos simples, em relação a tudo quanto a VirgemMãe poderia, quereria, faria, ou experimentaria
por elles”.
Certamente, a singeleza dos artistas é mais agrad aw l a Nossa Senlfora do que o puritanismo que se
escandalisa com certas phantasias artísticas.
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Um catholico norte-ame
ricano, amigo do Cardeal
Gibbons, encontrava-se em
Richmond quando se inau
gurava o monumento do
iIlustre Henrique Clay.
Apenas cahiu o véu e
apparec-ram as nobres fei
ções do grande estadista
de* Kentucky, os especta
dores tiraram instinetivamente o chapéo e rompe
ram em enthusiasticos
applausos.
Só o catholico permane
ceu de cabeça coberta.
—Homem, porque não se
descobre ? per gun tou-I he
certo indivíduo que estava
a seu lado.
—E para que hei de des
cobrir-me ? respondeu o interpellado.
-

C
>
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—Para que? Para dar
uma prova de respeito a
Henrique Clay.
—Sim, nem mais nem
menos? Eu vejo deante de
mim a argilla (Clay), mas
não vejo Henrique.
—Ora vamos; não seja
tão exigente; respeite a
«imagem» de tão preclaro
filho da America.
—E o sr. não seja tão
inconsequente! O sr. tira o
chapéo deante desta esta
tua, que diz ser a «ima
gem» de Henrique Clay,
e logo ri-se de mim se tiro
o chapéo perante um cru
cifixo. Pois que é uin cru
cifixo, senão a imagem do
Divino Redemptor, que padCceu e morreu por nós
n'uma cru/, ?
o

o

■ /jC
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IMAGEM MILAGROSA NA BÍBLIA
livro dos Numeros pompeia uma imagem mila
K ogrosa.
Não é de heróe, de santo ou de anjo: é
de reptil. Pela cobra peceáha a humanidade, calflndo
na perdição: pela cobra salvam-se os hebreus no
deserto.
No areial, o povo exhausto ou malhumorado
queixa-se contra Deus e Moysés, em obséquio ao
dictado: o dia do beneficio é a vespera da ingrati
dão. E todos murmuram: Porque nos tiraste do
Egypto ? Para virmos a morrer neste deserto ? Fal
ta-nos pão, não ha agu a! Nossa alma enfastia-se
deste levíssimo manjar, que.é o m aná!
Como collegiaes insatisfeitos com a cosinha,
como soldados descontentes com o rancho, os hebreus
protestam contra o tratamento, que não lhes pare<?e
na tfitura dos seus merecimentos. E têm saudade do
tempo em que passavam fome, trabalhavam muito
e apanhavam de chicote.
Quem dá o pão dá o castigo. O Senhor enviou
contra os proteãtatarios, em grande quantidade, cobras
de fogo, de picadas dolorosas e facilmente fataes.
Em pouco tempo, o acampamento estava cheio de
pe^ôas a se contoiTerem em dôres. Já não se lem
bravam mais da monotonia do maná. Arrependidos
da insolência, pediram perdão. E Jehovah disse a
M oysés:
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Faze uma serpente de metal e
’C põe-na por signal: todo o ferido
[i. que para ella olhar viverá. Fez,
pois, Moysés uma serpente
de
[C metal e pôl-a por signal e os fe{' ridos que para ella olhavam, sa}' ravam. (Num. XXI 8).
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Temos uma derogação ao imagem não farás, do
que ha em baixo na terra. Se ha creatura que ras
teje baixo sobre a terra, é exactamente o reptil.
O Senhor manda esculpir ou fundir urna cobra de
bronze. Quem manda? Manda quem prohibira. A
quem manda ? Manda a quem encarregara de edictar
e fiscalisar a prohibição. CoTitradieção ? De modo
nenhum! Se Deus mantla fabricar uma imagem, é
porque jamais condemnou as imagens, e sim os idolos.
A serpente é MILAGROSA, apesar de brônzea.
«.Viverá quem fitar a serpente... Saravam os feri
dos que para ella olhavam». Havia no reptil, um
poder curador. Dondh vinha esto poder? Do metal?
Mas nunca ouvimos dizer que o metal neutralisasse
de longe o veneno da cascavel. Da serpente? Mas
a serpente, quando não mata, aleija. De Deus? Cer
tamente, e de Deus que cura vã por meio da imagem.
Que tal? Não pode, ainda hoje, Deus valer por
meio de imagens de santos que, evidentemente, são
menos prejudiciaes do que as jararacas?
.
A serpente foi CULTUADA. E com que fer, o r!
Levantada no meio do acampamento, era olhada
ardentemente. E os olhares, dirigidos em obediência
a Deus, constituíam um acto de fé e de esperança,
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uma oração muda, porem eloquente. Acompanhados
de gemidos e de contrição, estes olhares valiam pela
mais ardente das supplioas. Jamais um eatholico
arrastou-se deante de uma estatua da Virgem, como
os hebreus deante da serpente de bronze.
A serpente era o SYMBOLO DO CHRISTO NA
CRUZ. Pelo menos, é o que S. João affirma (III. 14).
« Como no deserto Moysés ergueu a serpente, assim
- convém seja erguido o filho do homem, para que não
pereça e sim tenha, a vida eterna quem uelle cre
ditar ». Como os israelitas ficaram livres do perigo
pela serpente de bronze, assim os christãos são cu
rados do peccado pela cruz. A cobra no deserto deu
cabo de picadas venenosas: assim, a cruz no Cal
vário deu cabo da ferida causada, na humanidade,
pela cobra do Eden.
Não acham que, num povo a quem eram prohibidas as imagens, a Biblia deu muita importância á
cobra de bronze? E jjorque os catholicos não pode
riam confiar nas santas uçagens, mais do que os
hebreus no reptil de metal?
EXEMPLO
»

Goethe e o quadro no<w tempestade

Era no dia 16 de maio de 1787.
Goethe viajava na Itaiia, para estudar e admi
rar as bellezas d’aqueila patria da arte. E, numa de
suas excursões, achou-se navegando nas proximidades
de Capri, a linda sereia que a tantos turistas attrahe.
De repente, deseneadeiou-se formidável tempestabe, e o barco foi dançando, como doido hysterico,
no dorso das ondas encapelladas. Não parecia que o
navio pudesse resistir aos furores do mar. Houve
tumulto a bordo, gritos, correrias, desesperos. Alguns
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queriam atirar-se ás cffidas para fugirem ao naufrá
gio, mais ou menos como o símplorio que pulava no
rio para escapar á chuva.
Goethe manteve-se immovel e impassível. Devido ao seu genio olympico ?
Não. O poeta reviu, naquelle momento de angus
tias, um quadro que outrora lhe calara muito no
espirito: a tempestade no lago de Genesareth. Revia
a scena nitidamente, qual o artista a fixara sobre a tela—E parecia-lhe ouvir,-bem claramente, a implo
ração dos discípulos do Mestre.
—Domine, salva-nos, perim as: Senhor, salvae-nos,
que perecemos.
Então Goethe, apesar de não ser dos mais
christãos, convidou os passageiros a repetirem, todos
juntos, a supplica dos Apostolos. Foi seguido o con
selho do poeta, e uma oração fervorosa resoou, de
envolta com os rugidos do temporal.
D’ahi a pouco a calma voltava sobre o mar
e dentro dos corações. _
Ahi está como um quadro inspirou, no momen
to opportuno, um acto de fé salvifica.
(Vejam Spirago: Metódica speeiale, pag. 163, Turim, 1910).
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A ARCA SANTA
g|UANDO Jesus disse que "viria, com Filho de fteus,
^ num throno de nuvens, á direita do Pae Celeste,
Caiphaz tapou a3 ouças e rasgou a túnica. Não
façam o mesmo os protestantes, neste tempo de roupa
cara, se eu lhes disser que, na Biblia, existe um
cofre santo e quasi a d o r a d o é a Arca de Alliança,
também chamada a Arca de Deus.
o
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2. E lçvantou-se Davirl, o partiu, q
e todo o povo com os varõos de u
Juda, que estavam com elle, para '{
trazerem a arca de Deus, sobre a q
qual ò invocado o nome do Senhor
dos exércitos, que tem o seu as-' 'J
sento nella sobre os chevubins. q
(II REIS ou SAMUEL, VI)
-S
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Quanta liflnra para um cofre! E’ arca de Deus,
sobre ella é invocado o nome do Senhor, e o Senhor
tem nella o seu throno. Nunca attribuimos a centé
sima parte destas prerogativas a uma imagem, porque
delias não fazemos o throno de Deus. Se nossas
imagens merecem desprezo por serem de madeira,
faremos notar que a Arca de Alliança era de taboas,
embora revestida de ouro.
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5. E David, e toda a casa de •>
»C Israel, fazia alegrias perante, o
i/ Senhor, com toda a sorte de ins- o
)' trumentos de pau de faia: harpas,
psalterios, tamboris, pandeiros e
i, cymbalos.
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TJma bonita orchestra a tocar deante cia Arca,
ou, como diz o texto, deante do Senhor, corno se a,
Arca fosse o Senhor! O cofre pio era muito amimado:
vivia no santo dos santos, era guardado pelos levitas,
carregavam-no em procissão: tocar deante delle era
tocar deante de Deus, porque nelle Deus tronejava.
Se um artefacto não merece honras pias, se é peccado
cultuar imagens de pau, como é que David e a casa
de Israel preparam alegrias para a Arca, e alegrias
rituaes, alegrias religiosas ? C>
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6 ... Mas logo que chegaram á
}£ eira de Naccon, lançou Osa a mão
i, á arca de Deus, e a susteve: porque
f* os bois escouceavam e a tinham
teito pender.
o
7... E o Senhor indignou-se gran1' demente contra Osa, e o feriu pela
sua temeridade: e caiu morto alli
mesmo junto á Arca de Deus.
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Navegamos de surpreza em surpreza. Quando
objectam que nossas estatuas não merecem respeto,
porque são de bronze ou de pedra como os idolos,
responder podemos que, embora de madeira, a Arca
era tão sublime que o toca-la, mesmo para impedir-lhe
o tombo, era crime digno de morte. Por bem fazer,
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mal haver: o bom do- Osa pagou caro seu gesto...
ousado. E’ que só os levitas podiam tocar no cofre
ultra-santo, mais venerado do que a mais popular
de nossas imagens.
TjC V jV 7JC 7jC 7*v O
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I I ... E esteve a arca do Senhor
tres meses em casa de Obededom
de Geth: e o Senhor í^jençòou
Obededom e todo a sua casa.. .
12.. . £ vieram dizer ao rei D ajid
que o Senhor tinha abençoado a
Obededom por causa da Arca de
Deus...
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Somos os Obededons dos nossos oratorios domés
ticos, onde esperamos que Deus nos abençoe pelas
nossas imagens, como abençoou a casa de Obededom
pela Arca. A virtude emanada do cedro da Arca—
ou que de lá pareci^ emanada—acaso não poderia
existir no taperibá de nossa^ imagens ? Bem sabemos
que a bênção do Senhor não era attrahida pelo
cedro, e sim pela piedade de Obededom. Da mesma
sorte, exigimos que acceitem que as graças celestes
não brotam do taperibá, e sim do nosso respeito
pelos santos.
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12... Foi, pois, David e trouxe
da casa de Obededom a arca de
Deus para a cidade de David com
gTtzo. .. 13... E succedeu que,
quando os que levavam a arca do
Senhor tinham dado seis passos,
sacrificava bois e carneiros cevados... 14... E David saltava com
todas as suas forças deante do
Senhor: e estava David cingido
com ephod de linho.
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Acompanhemos a procissão, pelo menos mental
mente. David dança deante do Senhor, representado
por um cofre que encerra as taboas da lei. A-cada
meia duzia de passos, o povo estaciona e os animaes
são degolados e offerecidos deante da Arca. Nunca
paramos tanto com um andor de santo, nem jamais
mettemos a faca em bois ou carneiros! Alem disso, David salta e dança de aTegria, como os marujos no
Cirio de Nazareth, em Belem do Pará. Conclusão
protestante: os israelitas não adoram a Arca, mas
os catholicos adoram a imagem, perto da qual não
fazemos a centesima parte das alegrias de David.
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17... Introduziram, pois, a Arca V,
do Senlior. e a colloearam no seu
lugar, no jneio do tabernáculo, 'í
que David tinha preparado; e q
David offereceu holocaustos e sá- ^
crifieios de acção de graças dean- '(
te do Senhor... 18... E tendo aca- 7‘,
bado de offerecer os holocaustos
e os sacrifícios de acção de g’raças, '(
abençoou o povo em nome 4o
Senhor dos exercitos.
,jj
,a]>. O
o M/. ZlL o

Parece aquillo uma festa de santo. Terminada
a procissão, a imagem é recollocada no nicho ou
sobre o altar, o povo entoa a ladainha e cânticos,
e, finalmente, o clero dá a bênção do Santíssimo.
Infelizmente, o demonio inspira aos catholicos "as
festas dos santos, mas era o Senhor que guiava David
nas ceremonias, algo esquipaticas, em honra da
Arca de cedro!!!
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EXEMPEO
O quadro de Fra Angélico e o irmão Leigo
Fra Angélico pintara uma Nossa Senhora tão
angelical, que um irmão leigo, muito santo mas in
génuo, correu ao jardim, colheu uma rosa e veiu,
furando a tela, cravar a flôr na mão da Virgem.
Indignado pelo estrago da obra-prima, o povo
avançou, decidido a castig?tr o imprudente, que biso
nho fitava a imagem, sem dar pela ira popular.
Felizmente sobreveiu Fra Angélico que, comprehendendo o gesto do leigo, acalmou os ânimos. Mostrou
que o velhinho procedera por piedade, e não pelo
desejo de prejudicar a pintura.
As imagens só são mudas para quem não as
sabe ouvir.
Maria Santíssima apparecia tão meiga, tão ma
terna, tão candida quP só lhe faltava mover os lábios
para pedir uma flôr. 0 boiti velhinho, que lia cla
ramente na physionomia de Maria Santíssima, teve
a intuição do pedido e foi ao canteiro em busca da
rosa.
.
•As rosas e os lyrios que Nossa Senhora nos
pede maternalmente, são actos*de piedade para com
Deus e de caridade para com o proximo.

n.
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A TENDA UNGIDA
gramôphone iconoclasta só tem um disco: é pro- _
hibido cultuar objectos de madeira, pedra ou
metal.
E o culto da serpente de bronze ?
E o culto da arca de cedro ?
E o culto do Tabernáculo?
Deste ainda não falamos. Leiam e apreciem:

S

>

7 - r * / * c ‘/ • " • r o * 1*,o ^ ■ 'T w T ''T w K ^

f?

p

E aconteceu no dia em que
Moysés acabou de levantar o ta
bernáculo e o ungiu e o sanctificou.. . (Num. V1I-1).
>1/^ o

■’

e
í4
4

Mas que cousa era este tabernáculo que Moysés
ungiu e sanctificou, "como benzemos e santificamos
nossas imagens. Era um quadrilátero, dividido em
duas partes. A primeira divisão, de vinte covados _
(13m20), chamava-se santo ou sanctuario. A segunda
de seis covados por seis ( qâasi 4m. X 4m ) era o
santo dos santos, reservado ao grão sacerdote e á
Arca de AUiança. A separação entre o santo e o
santo dos santos era de cortinas,-pregadas em quqtro
columnas douradas, sobre pedestaes de prata.
Fora corriam varandas ou alpendres, cobertas
de tela. 0 tecto central era de pelles de cabra, for
radas de panno.
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Este conjuncto de. couros,* cortinas, colunmas, e
telas foi ungido, consagrado, sanctificado em grande
pompa. E nós, não teríamos o direito de benzer os
retratos dos nossos protectores, porque taes retratos
são de papel ou de tela!
>74C
o
'l'. o
Tf** ''1'^*
<

0

m
0
0

£
{C
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10... Então Moysés tomou o
azeite da uncção e ungiu T> tabernaculo e o santificou, e tudo o que
havia "íelle... 12... Depois derftimou do azeite da uncção sobre a
cabeça de Aarào, e o ungiu para
}' santifica-lo. (Levitico, VIII).
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O azeite da uncção! Os catholicos têm o azeite
da uncção e até da extrema-uncção. Os protestantes,
tão zelosos pelas usanças de Moysés, não têm um
pingo do azeite da «ncção. Porque esta falta ? O
curioso é que o mesmo olao serve para linir o ta
bernáculo e a cabeça de Aarào. O curioso ainda é
que o linimento, embora provindo da oliveira, chega
a sanctificar uma tenda e uma pessoa quando nossas
imagens, coitadinhas, não têm o direito de edifidàr
e consolar o christão.
Com ritos assáz complicados, a barraca foi
sanctiflcada, recebeu um caracter religioso, ficou
destinada ao serviço divino. Benzida, ungida, consa
grada, depende dos levitas e sacerdotes. E' uma ar
mação inviolaVel e ai de quem profana-la, apesar
de ser construcção meramente humana !
Estes ritos devem, no nariz protestante, cheirar
a ''«paganice, a idolatria, desde que Moysés ousa
communicar um valor sobrenatural a um conjuncto
de taboas, colunmas, estacas, telas, couros e cortinas.
A veneração pelas imagens, também feitas de ma-
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teria perecível, fica muito aqqem da veneração pela
tenda dos israelitas. Uma effigie requer apenas um
pouco de agua benta, o signal da cruz e uma breve
formula, para tornar-se digna de um culto mod»rado.
0 Tabernáculo exigiu ceremonias idênticas, mas leva
das ao cêntuplo. Não ha mal, portanto, em imitar
de longe o grande Moysés, que foi o maior cultuador
de artefactos sacros.
—Mas os hebreus não adoravam o Tabernáculo?
— Nem adoramos a estatua do santo.
—Os hebreus não dirigiam orações ao Taberná
culo !
—Rezavam fora do Tabernáculo, como rezamos
ao pé das nossas imagens. Quem rezava dentro eram
os sacerdotes.
—Mas os hebreus não faziam promessas ao Ta
bernáculo !
—Ora, se faziam! Havia promessas collectivas
e individuaes. Collectivas; cada, tribu dava um boi e
cada duas tribus um carro, para o transporte da
Tenda que exigia doze bois e seis carros. Individuaes:
sem contar dons em flôr de farinha, azeite, novilhos,
carneiros, bodes, etc., cada chefe de tribu tinha de
presentear pratos de prata no valor de 130 siclos
( 390$000 ?), bacias dg dez siclos de ouro (440^000?)
e uma taça de dez siclos de ouro.
Os catholicos são menos generosos quando trazem
flores, toalhas, velas e castiçaes, para o preparo
do altar dos santos. Mais generosos, embora forçada-.
mente, eram os israelitas com a Tenda Santa.
EXEMPLO
São Thomaz e São Boaventura
São Thomaz era amigo e admirador de São
Boaventura: o Anjo da Escola invejava santamente
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os conhecimentos do Doutor Seraphico. Era mera
humildade porque, em saber ou santidade, não sa
bemos qual dos dois theologos mereça a palma: se
o dominicano, se o franeiseano.
Um dia, São Thomaz foi edificar-se em compa
nhia do seu santo rival, a quem perguntou inge
nuamente :
—Irmão Boaventura, onde apprendeste* as cou
sas sublimes que vaes escrevendo ?
,
Se a palestra fosse entre mundanos, Boaventura
fingiria acanhamento e modéstia. Que seus escriptos,
diria elle, não prestavam para nada, que tudo era
bondade do amigo, que nem valia a pena falar nisso,
etc., e tal, e cousas e lousas. Mas o franeiseano, que
de tudo dava gloria a Deus, nem sequer pensou
que a pergunta do collega era muito elogiosa. E
respondeu, apontando o crucifixo, que de tanto bei
jado se tornara luzidio:
—Aqui está o mffli m estre!
,
Quando a alma sabe seirtir e meditar, a imagem
do Senhor é o mais profundo dos livros.
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UM CENTRO CULTURAL DE
'

MADEIRA: O ALTAR

| í | argumento-dynamite é sempre o mesmo: cousas
^ materiaes não merecem culto. A letra mata, mas
o espirito vivifica: os protestantes recusam conside
rai- a ideia que anima os objectos, e param na
mesquinhez da materialidade. No culto prestado á
Arca de Alliança, á cobra de bronze e ao Taberná
culo, os judeus pensavam em Deus, e não no pau
da Arca, ou no metal da serpente, ou nas pelles
da Tenda.
^
Admiremos, agora, o super-culto prestado á
madeira do altar ou, se quizerem, ao altar de ma
deira. Trata-se da ara dos holocaustos, sita no adro
dt> Tabernáculo: era quadrangular com 1 m 98 de
altura e 3 m 30 de largura. Consagraram-na no mesmo
dia em que os sacerdotes eram consagrados. Vejam
o livro dos Numeros, VII:
jjHjj'

oVJ\ 7(\ 7j\

vj>rO^ O7?* TF*TTvTF

84 Estas as coisas que se offereceram pelos príncipes de Israel
na dedicação do altar, no dia em
que foi consagrado: doze pratos
(íe prata: doze redomas de pratae doze gTâozinhos de oiro:
85 Pesando cada prato cento e
trinta siclos, e cada redoma setenta: de sorte que todos os vasos
de prata juntos pesavam dois mil
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U. e quatrocentos siclos pelo peso do
!' sanctuario:
N
86 Doze grâozinhos de oiro
cheios de incenso, de dez siclos
£ cada um pelo peso do sanctuario,
’C e todos juntos faziam cento e vinte
Íí. siclos de oiro:
87 Doze bois da manada para o
*c holocausto, doze carneiros, doze
~5> cordeiros de um anno com ffs suas
j£ libações: doze bodes pelo peccado.
i/
88 Para as hóstias dos paciflcdS
i' vinte e quatro bois, sessenta car>7 neiros, sessenta bodes, sessenta
o cordeiros de um anno. Estas sâo
í* as offertas, que se fizeram na
^ dedicação do altar, quando foi
o ungido.
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Dedicação, consagração, uncção, estas palavras,
estranhas ao vocabulaTio protestante, são muito da
terminologia catholica, pois” Roma conservou de
Moysés mais usanças do que a Reforma, que nos
quer, entretanto, ensinar o espirito de Moysés. Ainda
usamos o oleo santo, mas substituímos as aspersõq^
de sangue pelas aspersões de agua benta.
E’ idolatrico benzer imagens de papel ou de
madeira, quando um pouco de acacia recebe uncções
e aspersões, durante oito dias de consagração, pro
longados por doze dias.de sacrifícios. Aquillo está a
relembrar os triduos, septenarios, novenarios e quinzenarios em honra dos padroeiros. Porque julgar
feio na Egreja o que declaram bonito na synagoga ?
E um bode pelo peccado... Doze vezes surge esta
phrase no capitulo sétimo dos Numeros. Que tem o
bode com o peccado dos homens ? Era o bode emis
sário, ou algum bode para o sacrifício. Sabem a que
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serviam os salpicos de sangue ? Responde o Levitico:
para a expiação dos peccados do povo, do príncipe
ou do sacerdote. ( Cap. VIII e IX ).
.
Accreditam os amigos biblistas que o sangue de
bode, novilho ou carneiro consegue apagar as culpas
de Israel, porem não accreditam nas preces feitas
deante de um quadro. Tenham paciência, mas a
imagem' hoje em dia, agrada mais do que o sangue,
do Rode, dentro de uma -egreja. O prestigio do santo
é, para os catholicos, superior ao sangue de bode.
Engraçado é que os peccados do povo ficavam
gravados nas pontas ou nos cornos do altar. Que
diriam os quebra-santos, se fossemos depôr nossas
supplicas nas mãos de uma imagem ? Como Moysés,
daríamos aspecto material a uma cousa espiritual.
&
7"\
/T\ o
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/"s VIV
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e
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O peccado de Judá está eseripto
com pontríro de ferro, com ponta
de. diamante: está g-ravado na
taooa do seu corarão e nos cornos
dos vossos altares.
(Jeremias XVII-1).
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Outra virtude da ponta de acacia: tornava in
violável o criminoso que nella se agarrasse, salvo
no caso de homicídio premeditado. Refugiado perto •
de uma imagem pia, 0 chris.tão não poderia contar
com a protecção do santo. Não costuma 0 povo
pegar-se com o santo, tal qual o hebreu com a ponta
do altar ? A Biblia attribue ou poderes moraes a um
pedaço de accacia: com que direito menoscabam os
biblistas uma estatua, por ser de cedro?
Aos despresadores do material dos objectos
pios faremos notar que o altar ficava desconsagrado, quando se lascava uma das quatro pontas.
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Portanto, a Escriptura jeconhece qualidades religio
sas num pedaço de madeira. Com que justiça ou
lógica podem os adversários sub-estimar o pau de
laranjeira de uma imagem? A perda de uma lasca
de accacia tirava ao altar todo o valor cultual. Não
vamos tão longe, e não pretendemos que um dedo
quebrado prive do seu caracter pio uma estatua.
Jesus disse que o altar tinha o dom dft sanctiTicar as offertas, como refere S. Matheus, (XXIII, 19).
Pois bem, um quadro podc’ t,er o dom de sanctiífbar
nossas orações, nossos pedidos, bem como nossos
corações, pela influencia que o symbolo exerce sobre
a intelligencia e sensibilidade.
EXEMPLO
A belleza de Maria
Perguntou a soror*Bernadette uma criança:
—Irmã, viu a Nossa Seríhora ?
—Vi, filhinha.
—E era linda?
O rosto da vidente illuminou-se, transfigurou-sS
e a fesposta veiu suave, reforçado com um olhar
extático e uma expressão indizivel.
—Era tão bella que, por tê-la visto uma vez,
nasce o desejo da morte para tornar a vê-la.
Em Lourdes, quando a policia imperial descon
fiava da pastorinha, o commissario Jacomet dissera:
—Affirmas que a Virgem é bella. Vejamos como!
s- Oh, meu senhBr, era superir a todas as senho
ras que até agora encontrei.
—Mas não era mais bella do que a senhora
Cazenave ou a senhora Peyrahitte?
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—Oh, muito mais! Elias-não podem com Ella.
Bernadette tinha ogeriza a certas estatuas de
Nossa Senhora:
—Minha bôa Mãe, como vos desfiguram! Estes
artistas, quando vos virem, hão de ficar logrados.
Vejam esta papeira que fizeram á Santa Virgem !
Nunca disse que Ella erguia a cabeça, mas sim que
levantava o olhar.
.
* Outra vez, para tefem uma ideia da celestial
formosura, apresentaram uma senhorita, celebre em
Lyão pela belleza: era uma fina flôr da alta socie
dade. E perguntaram:
—A Virgem era assim bonita ?
A modesta camponeza fitou as feições do modelo
e, esboçando um muchocho de desdem, respondeu
sem hesitar:
—Era muito mais bella do que aquillo.
Toda a vida, Bernadette conservou, bem impressa
na retina, a visão da Immaculada, e não havia visão
terrestre capaz de empanar o brilho da Apparecida.
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ALFAIAS RELIGIOSAS NA BÍBLIA
Egreja costuma benzer ou consagraç objectos
destinados ao culto: paramentos, toalhas, missaes,
pedras de ara, cálices, oslensorios, etc.
»
E’ um uso biblico:

Â

>
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77c 77c 77c
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‘F>* Levitico Viri-1... Tomou ou- joJ
V- trosim do oleo da uncção, com
que ungiu o Tabernáculo com

e todas as suas alfaias... 11... E ->!

li. como ao santificar fizesse sete
J' vezes aspersão sobre o altar, o
l~ -ungiu e sanetificou com o oleo
todos os seus vasos, e a bacia com
í' sua base... Numeros VII-1... Acon
teceu porem que no dia em que $
Movsês acabou o Tabernáculo e 0
. levantou, ungiu e sanetificou com
fr todos os seus vasos, como também
o altar com todos os seus vasos.

3
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Se Moysés ungiu os vasos e a pia, não foi, com
certeza, pelo prazer jle besunta-los. Quiz significar
que, dora em deante, estes objectos passavam do
profano ao sagrado. Eram do templo, da liturgia,
do serviço divino e só deviam ser zelados pelos
h»vitas. E’ exactSmente o que faz a Egreja, ao de
clarar pios seus quadros e certos objectos cultuaes.
—Mas o Exodo não condemnou as alfaias liturgicas ?
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Se repelliu qualquer imagem, por sêr da mão
do homem, é curial que não toleraria a benzição e
imcção de louças, metaes e tecidos. Tanto isso é
verdade que os amigos protestantes não possnem,
nos actos de culto, jarros, vasos, paramentos, cálices
sagrados, biblias bentas, cruzes, pedras de ara, sa
crários e outras superstições romanistas, que impedem
de adorat'_Deus em espirito e verdade.
Se Moysés voltasse ao inundo, havia de estra
nhar -a falta de umas tantãs cousas, que realçavam
o esplendor das ceremonias hebraicas. As alfaias são
menos falantes, ou menos expressivas do que as
imagens, na vida religiosa. Não ha motivo, pois, para
recusar ás representações dos santos um pouco da
consagração que a Biblia concedeu a certas peças
da mobilia do Tabernáculo. Vemos na Eseriptura
jarros bentos, ungidos e sagrados e não poderiamos
ter na Egreja imagens pias ?
O Legislador entendia accrescentar uma virtude
aos apetrechos cultuaes.. Roubar uma das alfaias
antes da bênção, seria furto: rouba-las depois de
consagradas, seria sacrilégio. Por conseguinte, Moysés
conferia ao metal, ao panno, á louça um quid reli
gioso, como, pela bênção de uma gravura devota, a
. Egreja communica um_quê de sagrado.
*
Não são fieis ao Livro Santo os amigos separa
dos quando recusam ter, em suas casas de culto,
uma pia, o oleo da uneção, um castiçal, uma luz,
um candelabro, um altar, cousas que existiam no
Tabernáculo. Violam o rito hebraico, minuciosamente
organisado por Moysés e descripto em varias partes
da Eseriptura.
E ainda querem ensinar o respeito pelo Exodo! ~
A que serviam as alfaias ? Aqui, havemos de
vêr objectos materiaes que recebem um poder so
brenatural, superior ao de nossas estatuas ou de
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nossos quadros. O oleo sanctifieava as alfaias, como
diz o Levitico, no texto supra.
Sanctificar é de Deus, porem Moysés, como
delegado de Deus, sanctifieava pias e vasos... Sanc
tificar é tornar conforme á lei divina; como é que
alfaias podem ser conformes com a lei de Deus, se
não têm consciência, como objectos materiaes que
são? Moysés sanctificou as alfaias dandfe-lhes um
destino santo, como é o caso de nossas imagens que,
neutras pela matéria, são piedosas pelo fim viSado.
Ao verbo sanctificar o Levitico accrescenta, no
versículo 15 do mesmo capitulo VIII, para fazer alli
a expiação (pelo hebraico) e para fazer supplicação
(pelo texto grego). Assim, as alfaias seriam instru
mentos de expiação e intermediários de supplicação.
Haverá peccado em supplicar e em fazer penitencia
deante das imagens?
Encontra muitos apoios na Biblia a superstição
romanista das imagens.
Tudo era sacro na beação das alfaias; sacro o
oleo, sacro o numero sete das aspersões, sacro o
caracter communicado, sacro o fim dos objectos,
sacro o eelebrante. Depois disso podemos, sem o
menor escrupulo, pingar um pouco de agua benta
soSre pinturas ou esculpturas? afim de incorpora-las
no rói das cousas sacras. Ungidos, sanctificados,
centros de expiação, focos de supplicação, os objectos
do Tabernáculo legitimam, a mais não poder, a
bênção das nossas imagens.
EXEMPLO
^

AmmobUia dos santos

Devemos respeitar as cellas dos servos de Deus,
a mobília que utilisaram, as roupas que vestiram.
Foram testemunhas da virtude heroica dos donos
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de muitas acções sublimes qtie não chegaram ao
nosso conhecimento. São como as amostras dos ri
gores praticados no silencio, e por ellas podemos
adivinhar muita cousa dos grandes merecimentos
alli adquiridos.
Na vida do servo de Deus Paulo Tronchet, da
auctoria de frei Antonio Morei (pag. 149) conta-se
a experteza de um pintor, encarregado de represen
tar í*b onze mil virgens. *
Como as santas não podiam caber todas na tela,
o artista limitou-se em representar um grande castello, em cuja porta está uma das companheiras de
S. Ursula. A jovem aponta para o solar e diz, num
rotulo que o pintor lhe fez perto dos lábios: aliae
sunt intus, as outras estão aqui dentro do castello.
Assim são as poucas cousas que nos ficam do
santo. Ellas representam algum episodio, mas pare
cem dizer: “As demais virtucTbs foram praticadas
alli dentro, nesta cella, entre esta mobilia”.
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PEDRAS ORACULARES NA BÍBLIA
^ W osras estatuas são de pedra: não ouvem, nem
^ falam.
—Na Biblia ha duas "pedras que respondesa ao
consultante. E se respondem é porque ouvem e falam.
—Será possível?
—Leiam o Exodo XXVIII—30:
"/JC"/jC77^7j\ o 'i' O
' "

VJ\*Tyv

7"\ o
N

No racional do juizo lias de pôr i
' Doutrina e Verdade, as quaes es- ^
í, tarão sobre 0 peito de Aaráo,
^ «piando elle entrar á presença do ^
Benlior. E levará sempre sobre 0
peito o .juizo dos filhos de Israel
na presença do Senhor.
'J

a

~v~y<j) Va7’Ca
-

<1

• Ferreiro de Almeida dispensa-se de traduzir e
diz simplesmente Urim e Thummim, para designar
as duas pedras contidas 110 racional ou peitoral. Até
certo ponto tem razão porque o sentido de Urim e
Thummim não é dos mais claros. Mas que pedras
eram essas que o graó-sacerdote trazia na bolsa do
racional ou peitoral ?
Urim e Thummim, diz 0 Léxico de Brockhaus,
são duas palavras*de sentido escuro, que Luthero
traduz por Luz e Direito: designavam o oráculo que
se encontrava 110 Ephod do sacerdote israelita, e,
ás perguntas, respondiam por sim e por não. Cha-
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mavam a isso interrogar Ialiwe ou Deus. Os livros
de Samuel relatam muitos casos do emprego desse
oráculo. O c-odigo sacerdotal (veja no Pentateueo)
destinava este oráculo apenas ao grão-sacerdote.
Para interrogar Deus ou consultar o Senhor, ou
perguntar a Jalivé—tres expressões synouymas—o
grão sacerdote puxava, da bolsa do racional, uma
das pedras ao acaso. Urim, Doutrina ou Luz era
sim; Thtrmmim, Verdade ou Direito, era não. Muita „
vez as respostas vinham menos lacónicas. O tacto é
que "sobre o peito do sacerdote estava o juizo do
povo de Israel, juizo representado por duas pedras.
—Mas que têm as duas pedras com as ima
gens"? perguntará o protestante a bater o pé.
—Tem muita cousa. Não alardeiam os amigos
que Deus não pode intervir por meio das imagens
que são de pedra, de madeira ou de ferro? Como é
que o Senhor respondia por meio das pedras Urim
e Thummim? Os amigos torcem o nariz ante os
bentinhos, escapulários e medalhas que os eatholicos
trazem sobre o peito, como symbolos da protecção
de um santo ou de Deus. Agora, toca-nos a vez de
acharmos graça com as duas pedras que ficavam, no
racional do juizo, sobre o peito de Aarão, quando
elle consultava o Senhor. Um dia é da caça, outro
do caçador. Expliquem, se puderem, como é que
duas pedras, trazidas sobre o thorax, podiam dar o
sim ou o não ás perguntas feitas ao Altíssimo. Emvez
de confiar nas pedras Urim e Thummim, a Egreja
prefere valer-se dos escapula nos ou dos santos.
Urim e Thummim são dois mineraes incommodos,
collocados no sapato da lógica dos adversários. Como
diz o Léxico de Brockhaus, a- Escriptura relata
muitos casos de consultas por meio das duas pedras.
Leiam, por exemplo, o primeiro dos Reis (ou de
Samuel), capitulo XXIII:
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1) Tendo David sido avisado
que Saul lhe machinava secreta
mente a ruína, disse para o pontiflce Abiatliar: Toma 0 efod.
10 E David disse: Senhor Deus
de Israel, o teu servo soube que
Saul se prepara para vir a Ceila,
para destruir esta cidade p<tlminha
causa.
11 Entregar-me-hão pois os Iwbitantes de Ceila nas suas mãos ?
e virá Saul como o teu servo o
ouviu ? Senhor Deus de Israel, dá
a conhecer isto ao teu servo. E
respondeu o Senhor: Ha de vir.
12 E disse David: Acaso os ha
bitantes de Ceila tne entregarão a
mim, e a gente que está commigo,
fc nas mãos de Saul? E o Senhor
respondeu: Hão de entregar.
„ (I Reis XXIII).
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«

Alguma vez, dispensado o grão sacerdote, 0 rei
entçava, pessoalmente no Santo dos Santos.
VfVVjV

o

o

VJV

I Reis XXX—7 E disse para o
pontiíice Abiathar, fllho de Aquinjplech: Chega-me cá o efod. E
Abiathar chegou 0 efod a David.
8 E David consultou ao Senhor,
dizendo: Perseguirei eu a estes
ladrõesinhos, e apanhal-os-hei eu,
ou não? E o Senhor lhe respondeu:
Persegue-os: porque indubitalvelmente os apanharás, e os esbulha
rás da preza.
SÉ

o

o
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Intervêm de frequente o ephod nestas consul
tas. E’ palavra de dois sentidos: l.° é uma casula
do grão-sacerdote, com o racional sobre o peito;
2.» é, diz o lutherano Brockhaus, «uma imagem de
Deus e o nome de um objeeto utilisado pelo sacer
dote como oráculo». Imagem de Deus, ou objeeto
oracular, o ephod prova que os symbolos existiam
na Bibliâ, como existem hoje na Egreja, com as al- „
teracões impostas pelas chxumstaneias. Roma adap
tou os symbolos mosaicos, a Reforma preferiu supprimi-los de vez. Dos dois methodos qual é o mais
respeitador de Moysés?
Urim e Thummim desappareceram com os prophetas que, communicando directamente com o Senhor,
evitavam entrar no oráculo e puxar pelas duas
pedras. Pensam alguns sábios que, alem das duas
joias, o grão-sacerdote consultava também as doze
pedras que, encastoadas no racional, representavam
as doze tribus de Israel. 0 problema é interessante
pois indica como Deus, ‘que hoje não nos pode ouvir
atravez das imagens, fazia, naquelle tempo, das
pedras as interpretes do porvir.
- Se de cada estatua esperássemos o sim e o não
que o grão-sacerdote esperava de Urim e Thummim,
teriamos o papel de uodes expiatórios, e arcariamos
com o peso das graçolas dos oppositores que parecem
ignorar certas usanças supersticiosas ( ? ) da Biblia.
EXEMPEO
0 Cmcifixo e Carpeaux
Num dado momento de sua agonia, Carpeaux
pediu o Crucifixo para beija-lo, mas quando os lábios
iam attingi-lo o esculptor baixou o olhar sobre o
Christo. Reparou na deplorável banalidade do tra
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balho. Segurou a cru? e afastou-a para melhor con
templa-la. Neste minuto supremo, apezar de sua
contçição sincera e do seu impulso para Deus, o
artista ficou sobranceiro ao homem, ao christão. E
disse num tom de exprobração e tristeza:
—Como te ageitaram, meu bom Christo!
Após um momento de ansia e dispnea, Carpeaux
tomou de novo o folego e prometteu uma reparação:
—Se eu recobrar a.saude, farei um Christo
melhor do que este. Alias, não é difficil.
No fim, a magoa do artista desapparece, e o
eseulptor torna a ser homem de fé, deante da morte
que se approxima. E aecrescenta num suspiro:
—Como quer que seja, sempre é a imagem do
meu Deus!
Levou o crucifixo aos lábios e, repetidamente,
pôz-se a beija-lo com acendrado fervor. E foi com
serena piedade que, o olhar refulgente de fé, recebeu
a Extrema Uneção. w
m
Vejam Georges Lecomte: A vida heroica
e gloriosa de Carpeaux, pag. 308.

*
* *

„

•

Uma vez, Theresinha de Jesus atirava pétalas
de rosas sobre o Crucifixo do pateo. Perguntaram-lhe:
—Está fazendo isso para alcançar uma graça?
—Oh! não! respondeu vivamente, quero agradar
a Jesus. Não quero dar para receber.
*

*
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DEUS ENTRE ESTATUAS NA BÍBLIA
s eherubins do propiciatorio...
Sobre o propiciatória ou tampa da Arca de
Aíliáhca estavam, um de cada lado, dois ehernbins
de ouro, que marcavam ou delimitavam, com as asas,
os lugar da consulta ao Senhor ou da oração. Foram
as imagens mais populares em Israel. Eram o escabello ou throno do Senhor e S. Paulo clianui-os cheruhins de gloria. ( Hebr. IX. 5).
Senhor Deus, diz Ezequias, que estás sentado
sobre os eherubins, só tu és o Deus de todos os
reis da terra; tu fizeste o céu e a terra. (IV Reis,
ou II, cap. XIX, 15).
>
Temos aqui, no corcção da Bíblia, duas estatuas
que deixam num plano mui inferior nossas imagens,
ás quaes nunca Deus fez a honra de falar. De facto
dizemos que estas representações são de amigos de
Deus, mas nunca chegamos a fazer delias o throno
de Deus, como eram 'os dois eherubins da Arca. O
nosso culto é mais modesto, e a honra prestada aos
mniott empallidece, como o sol deante da lua.
t>'/j\ 7*^ T f C v j v o

u»

*

~-
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Jc
Numeros VII. 9 ... E quando ~A
',i. Moysés entrava na tenda da Con- ^
gregação para falar com elle. então (J
*C ouvia a voz que falava de cima.
do propiciatorio. que está sobre “ ;J
J) a Arca do Testemunho entre os
’C dois eherubins: assim com elle
[c. falava.
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Que veneração não teriam os israelitas pelos
dois cherubins, entre os quaes Deus estava presente,
para falar com Moysés. Nunca tamanha distincção
coube aos santos eatholieos, parentes pobres ou
irmãos menores das esculpturas da Bíblia. Quando
homenageamos nossos santos, obdecemos ao Deus
dos cherubins, imitamos o exemplo de Moysés, vamos
na companhia de Aarão, seguimos as pegadas de
„ David e Salomão. E somos sequazes dos" grão-sa
cerdotes que, de racional sobre o peito, entrava^ no
Santo dos Santos afim de orarem entre os cherubins.
Coincidência curiosa, Luthero chama de GnadenstuM, cadeira das graças, a cobertura da Arca, o
propiciatorio. Assim o centro das graças divinas era,
no tempo de Moysés, entre duas estatuas que um
protestante chamaria de idolatricas, se estivessem
dentro de uma egreja. E porque não poderia uma
imagem de santo ser, num grau menor, uma Gnadenstuhl, uma cadeira de graças, toda a vez que um
catholico se dirige, Tle coração bem disposto, ao
padroeiro ou protector?
*
**
Alem do casal de cherubins alados, havia fio
Tat^rnaeulo os cherubins de Salomão, esculpidos 11a
madeira de oliveira e revestidos de ouro. Vejam,
outrosim, 110 III dos Reis, capitulo VI e VII. a descripção dos baixos-relevos ricos de cherubins,
palmas, flòres. leões, bois e eorôas que enfeitavam
as paredes do templo, sem o menor escrupulo pelo
imagens não farás do Exodo. Se com tantos exemplos,
o protestante sustenta que as esculpturas e pinturas
eram repellidas eiitTe os Hebreus, então é preferível
não mais abrir uma Biblia.
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Que significavam *os chembins ?
Ezequiel, na sua famosa visão, allude ao cherubim “que desdobrava as azas e protegia a Arca
e o propiciatorio”. (XXXIII-14).
■
Lá está a funcçâo destas imagens: são protectores da Arca, defensores invisiveis do templo, guardas
do povo, testemunhas da presença de Deus.
Faziam do templo um lugar ainda mais sagrado.
Ora, se estas estatuas eram uma bênção, podemos”
dize?, com toda a humiíclade, que nossas imagens
são também tutelares.
No templo de Salomão cherubins de ouro: em
nossas casas de oração imagens mais modestas. Em
ambos os casos ò principio é o mesmo: a influencia
das imagens na fé popular e na protecção da sociedade.
EXEMPLO
Anch’io son jMtore
Antonio Allegri Corregio, mais tarde emulo de
Raphael, tinha em si o fogo sagrado da arte, mas
ainda não tivera consciência do seu valor, nem ideia
dê sua vocação. Um bello dia, teve ensejo de con
templar a Santa Cecília de Raphael. Longo tefnpo,
ficou mudo de espanto, num extase admirativo.
Quando voltou a si, sahiu lançando, á moda de Archimedes, o seu mrf.ka, que se traduziu na excla
mação celebre: aneb’ io son oittore.
—Eu também sou pintor!
A vista de uma obra de arte despertou as dis
posições latentes de um futuro grande pintor. Quem
dirá quantas vezes, a vista de uma imagem de sáêto
não predispoz ou não despertou para a santidade
certas almas que, sem a eloquência de um quadro,
não teriam talvez ouvido a voz da vocação.
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ÇXEMPEO
O crucifixo do demonio
Um mancebo, pintor de profissão, depois de ter
dissipado seus bens em desafogo de suas paixões,
* viu-se reduzido á maior miséria. '
Em seu desespero recorreu ao demonio, oWerecendo-lhe a alma, com a condição de ter o dinheiro
necessário para prolongar sua devassa existência.
Satanaz, em forma visivel, appareceu ao jovem
imprudente, pedindo-lhe um escripto da doação.
—Xào me opponho a isso, respondeu o jovem
pintor; mas antes de tudo, responde-me á pergunta
que te vou fazer: Presenciaste a crucificação do
Homem Deus? Viste*t> morrer'?
*
—Sim, disse-lhe o demonio.
—Acaso poderás fazer um retrato perfeitamente
semelhante ao Senhor crucificado, para delle me
servir no exercieio da minha profissão?
—Posso melhor do que ninguém, replicou o
demonio.
—Pois bem, quando o fizeres e m’o tiveres en
tregue, passar-te-ei o-documento; mas que seja um
quadro perfeito.
A condição foi acceita e, dias depois, o demonio
trszia a pintura “promettida. Apenas o prodigo
viu a imagem, sentiu logo o coração ferido de dôr;
e entre gemidos e prantos, repetiu muitas vezes o
nome de Jesus, que logo poz em fuga o dragão
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infernal, já prestes a apoderar-se da presa! O
documento fatal ainda estava nas mãos do jovem,
felizmente.
O novo convertido dirigiu-se para o convento
dos capuchinhos onde expiou na penitencia as desor
dens passadas, deixando como monumento o Crucifixo
que, por sua expressão tão viva, terna e lastimosa,
tem prodTizido admiráveis conversões.
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MIL ANHOS DE IMAGENS NA BÍBLIA
lyyfAis do que os hebreus emigrados, os patestinenses
4 foram observantes d^ Lei. Quando entibiavam
no rigorismo, eram apostrophados pelos reis <*•prophetas, sem dispensa de algum castigo divino.
Moysés fabricou as primeiras imagens: a ser
pente de bronze e os dois cherubins do Santo dos
Santos. Moysés sacrou ainda, pelo azeite da uncç-âo,
a Arca, o Tabernáculo, o altar, as alfaias e os mi
nistros do culto. Finalmente, foi Moysés que, fazendo
de um mineral o interprete de Deus, consultou as
pedras Urim e Thummim para lêr no porvir.
Conhecemos de 'Moysés um sem numero de usos
que, imitados na Egreja Ctotholica, são qualificados
de idolatrias pelos protestantes. Estes, entretanto,
gabam-se de seguirem tudo quanto Moysés legislou.
Infelizmente para ella, a Beforma não tem o monopojio da intelligencia dos Livros Sacros. Se o ExT>do
excommungasse as imagens, »o proferi o Moysés não
as teria mandado fabricar varias vezes.
*
**
Um dia, Moysés poderia descer á terra, e, entre
outras cousas, visitar uma casa de culto. Seria re
cebido pelo pastor que se mostraria amavel, embora
ignorasse com quem teria a honra de falar.
—Que sala é esta? perguntaria o Legislador.
—Uma casa de oração, onde cantamos hymnos
e commentamos a Biblia.
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—Estou achando semi-nua^sta sala de culto. Não
vejo apparatos liturgicos.
—Não temos disso aq u i! Se fizer questão de
encontrar enscenações cultuaes, pode dirigir-se á
egreja romanista, ahi perto. Nós seguimos as prescripções mosaicas.
—Seguir, não seguem muito. Aqui não vejo o
altar. 0n4e estão os cherubins do tabernáculo ? Os
eastiçaes, os jarros, as baetas ? Pelo que vejo, emvez
de paramentos sacerdotaes, vestem como qualquer
laico. Onde o'azeite da uneção? Vossos ministros
são ungidos, consagrados? Observam um rito, um
eeremoniàl ?
„
—Não usamos disso, não, senhor!
—Pois então não digam que obedecem ao espi
rito de M oysées!
$
**
As imagens de Moysés tiveram quasi mil annos
de existência, após a mwte do Legislador.
A cobra de bronze ficou no templo, como recor
dação do- Exodo atravez do deserto, rumo á terra
de Promissão. Se não era objecto de culto, se não
mãis curava feridas, era contemplada com gratidão
pelo povo, que não despresava as relíquias nacionaes.
Alias, a cobra permaneceu prefigurando o Messias
que, erguido no Calvario qual a serpente no acam
pamento, sanaria as chagas da alma, como a imagem
de bronze curara feridas do c*rpo.
*
Os dois cherubins continuaram a fazer parte
integrante do eeremoniàl mosaico, pois era deante
delles que David, Saul, o grão-sacerdote e Salomão
vinham consultar o Senhor. Longe de desapparece-
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rem, ficaram reforçado^ por outros élierubins cm pé
no Santo dos Santos, ou applieados sobre as paredes
do templo. Juizes, reis, proplietas e pontífices viam,
nestes trabalhos de ouro ou cie madeira, o penhor
da proteceão divina sobre o templo e a nação.
E isso durante quasi mil annos, de Moysés a
Ezequias, isto é de 1415 a 700 antes da era* christã.
*E os hebreus, povo e chefes, não julgaram commetter assim o grave peceado de idolatria.
»
EXEMPLO
São Francisco homenageado por'‘Protestantes
Xem todos os protestantes aoífrem da vesgnicc
iconophoba. Os ritualistas e alguns episcopalianos
enfeitam com figuras os templos. O propilo Lutliero
admittiu-as como adocnos, senão como objectos eultuaes.
.
Em São João o Divino, cathedral protestante de
Nova-York, bem ao lado, foi inaugurado um bebe
douro para aves, doado por mrs. Spencer Aldrieh. *V
ideia é genuinamente américai;p e . .. franeiseana: o
pobre de Assis era amigo e protector dos passaros.
Por isso, a fonte foi encimada pela estatua de S.
Francisco de Assis.
Sim, Senhores!

*

A fonte e a estatua são obras de uma protes
tante. Que horror! «Dona Mary Aldrieh Prazer, nora
da doadora e eximia artista, pediu ao espirito franciscano inspirações para esculpir um S. Francisco,
que não fosse indigna do Poverello e do bom gosto
norte-americano.
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Outro horror! 0 ministro protestante, o pastor
Milo H. Gates, encheu de agua a fonte e cahiu na
idolatria de fazer o panegyrico de santo, perante a
multidão em maioria protestante. Que horror! Manes
de Calvi no, protestae do A lem !
Nem tod >s os protestantes são quebra-santos.

(Do Ne-v-York Times, 3 -1 1 -3 5 ).

s-j,
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A QUEDA DAS IMAGENS NA BÍBLIA
© aga o justo pelo peccador: morreram as jmagens
pela culpa dos idolos.
Razão tivera Moysés em desconfiai'; O idolo%ão
farás cheirava a limo do Nilo, pois ás prohibições
relembravam tudo quanto os egypcios costumavam
adorar. E no Egypto tudo era deu;, com excepção
do verdadeiro Deus.
Foi no Egypto que se deu a apostasia descripta
por Ezequiel.
Os pagãos visinhos, os casamentos mixtos, as
farras nos altos e bq^ques, a idolatria dos reis de
Israel provocaram a ira de Elias, Eliseu, Amos, Oseas,
Jeremias e Ezequiel, até que o rei Ezequias, entre
725 e 696 antes Christo, resolvesse um golpe ci
rúrgica!.

■
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4^ 3 E elle fez o quS era bom na
V
!- presença do Senhor, segando tudo

o

o que tinha feito David seu pae.
4 Elle destruiu os altos, e esmi
galhou as estatuas, deitou abaixo
os bosques, e fez em pedaços a
serpente de metal que Moysés tinha
fabricado: porque os filhos de Is
rael atd então lhe haviam queima
do incenso: e a chamou Nohestan.
(IV Reis XVIII).
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O motivo da desrrticção„é claro como agua de
rocha: a pobre da cobra aspira fumaças de incenso,
como os idolos do Egypto. De instrumento de sal
vação passara a meio de perdição, de symbolo do
Messias a symbolo do demonio. A setença veiu ine
xorável; a eobra teve a sorte do bezerro de ouro e
foi reduzida a cinza, apesar dos préstimos passados.
* *

supprs^sâo dos eherubins de Moysés e Salomão
não consta da Escriptura. E’ de presumir desapparecessem com o Santo dos Santos, que foi arrasado,
juntamente conv o templo, pelos chaldeus em 588.
Certamente, o ouro attrahiu os saqueadores. O facto
é que as imagens, escapas da ira dos prophetas, não
figuram no templo reconstruído por Zorobabel.
A Arca de Alliança cahiu também victima do
templo. Uma tradição rabbiniea pretende que foi
occulta numa caverna por íeremias, que a quiz
subtrahir ás irreverenehs do invasor ou que, talvez,
julgou findo o papel do cofre bento, ungido e con
sagrado.* íío temqlo de Zorobabel não ha noticia da
Arca.
**
> Os rigores contra a serpente de bronze, as esta
tuas e os bosques provam, antes de tudo, que havia
estatuas naquelle tempo. A eondemnação foi motivada
pela moral e pelo patriotismo. Pela moral, porque
a idolatria era irmã da devassidão nos bosques e
nos altos. Pelo patriotismo, porque os idolos eram
contrários ao Deus de Israel, ao^ Deus dos antepas
sados : não tereis deuses extrangêiros.
As imagens foram victimas dos idolos.
Passaram de filhas extremecidas a filhas amaldi
çoadas, sem a minima culpa. Emvez de castigarem
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os queimadores de incenso, ws prophetas destruíram
a serpente que nunca reclamara incenso. Assim,
ainda que mal comparando, o pae de fainilia quebra
um brinquedo com que um fillio se feriu. Os idolos
eram corruptores e extrangeiros: fogo com elles,
fogo com as imagens transformadas em idolos! Não
sobreviessem adorações intempestivas, com certeza
as estatuas continuariam no mesmo lugar, alvo da
veneração tradicional, porque os prophetas •ãdmittiam
uma imagem pacifica, relíquia do passacjí* ou enfeite
do templo.
/
$*$
./
0
Esta condemnação é uma demonstração da these
catholica: as estatuas não receberam a caricia do
martello e da marreta, emquanto ficaram no papel
de imagens. Mettidas a idolos, attrahiram a fúria
dos prophetas. São factos que attestam o apego' de
Israel ás imagens c o horror do mesmo aos idolos. O
incenso e os perfumes perderam o uso das imagens.
Pagou o justo pelo pescador.
EXEMPLO

.

O Crucifixo de São Dam ião
• A vida dos santos está ri£,a de episodios em que m
o crucifixo, saliindo do seu silencio,"dirige palavras
aos seus devotos.
Na Ba si li ca de Santa Clara, em Assis, conser
vam o crucifixo deajite do qual o Pobre de Assis
rezou a celebre oração: ‘'tirão Deus cheio de gloria
e vós, Senhor meu Crucifixo, rogo-vos illumineis e
dissipeis as trevas do meu espirito e me coucedaes
mna fé ])lena, uifia esperança firme, uma caridade
perfeita. Fazei, o meu Senhor que eu vos conheça
bem e faça cada cousa dentro de vossa luz e con
forme o vosso santo querer”.

http://www.obrascatolicas.com/

XIX

IMAGENS E OBJECTOS SACROS NA BÍBLIA

83

De repente, anima-se o Crucifixo qne deixa,
tree vezes, cahir dos lábios estas palavras:
—Não vês qne minha egreja está para aluir? Vae,
pois, e concerta-a para mim.
Julgando tratar-se da capella de S. Damião, que
realmente estava em mau estado, Francisco dá seu
dinheiro, acceita um emprego na loja paterna e, um
bello diav vende o stock de mercadorias, para offerecer ao capcllão de S. Damião o producto da bri- *
_
_
ir o filho, mas este, pru
dentemente, occ ilta-se e, no fim, perante o bispo de
Assis, despe-se dt^tudo. roupas e bens, para só depen
der do Pae Celesie.
Só mais tarde, Francisco percebeu que o Cru
cifixo alludira ao mau estado da Egreja Universal e
não ao descalabro de S. Damião.
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AS IMAGENS ENTRE OS HEBREUS
DEPOIS DE EZEQUIAS
. /
séculos antes da era christã, ídfara seweraniente condemnadas as representações de homens
e animaes. Na praxe, segundo Lectérc, a estatuaria
foi tolerada, eomtanto que os art:stas do buril tra
balhassem ás oecultas. Quanto ?t pintura, cahiu
numa tal infaneia que, afflrma o mesmo auctor, a
lingua hebraica não possuia então as palavras pintar,
pintor e pintura.
Repetimos que esta lei foi exigida pelos dispa
rates do povo. Ao *dcoolico em tratamento, os mé
dicos prohibem até a visto do álcool, medida que
seria odiosa para gente sóbria. As nações são como
os doentes: cada qual reclama a cura imposta pela
enfermidade. Hoje, não tem mais razão de ser a
prohibiçâo das artes plasticas. Jam non sumus *sub
pedagogo, dizia S. João D am* sce no, ^re e di ta ndo uma
palavra de São Paulo aos Gorinthios. Livres estamos
da ferula dos prophetas, pois o tempo nos ensinou
quanto vale e quanto não vale uma imagem. Dois
mil annos fizeram-ncss sahir da infantilidade, a que
nos querem reconduzir os protestantes, pondo-nos
sob a vara de Moysés ou dos prophetas.

S

it o

**
Dizein os amigos da Reforma:
Desappareceram do templo de Jerusalém os cherubins, a serpente de bronze e as demais estatuas.
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Com que pretexto, a egreja romana, desobedecendo
a Ezequias, conserva tanta imagem pintada ou
esculpida ?
Os catholicos de certo ignoram o pedido dos
judeus ao imperador Vitellius. Segundo Tácito,
quando os romanos entraram em Jerusalém, os phariseusvmandaram dizer ao imperador: « E' contra a
lei o íermos no templo imagens ou quadros, ou qualquer cTNqn representação de seres vivos». E o
celebre historiN^or accrescenta: «Os judeus não supportam em sua\ cidades e muito menos em seus
templos uma efígie. Nada de estatuas, nem para
lisongear os seus Tãs, nem para honrar os Cesares ».'
O historiador Josepho conta que os judeus des
truíram a aguia de ouro collocada sobre o pináculo
do templo pelo rei Hei’odes, empenhado em bajular
os conquistadores. Portanto, uma vez que Ezequias
prohibe qualquer representação, de seres vivos no
templo, a Egreja Romana deveria limpar, de estatuas
e quadros, seus templos.'
*■
**
Muito bem .raciocinado, amigos biblistas, mas*os
catholicos têm uma palavrinha a dizer.
Ezequias não expulsou as imagens somente do
templo: expulsou-as também das cidades, das praças,
dos monumentos e das ruas. Houve um principio de
revolta, quando as legiões entraram em Jerusalem,
com estandartes encimados pela estatua de Cesar. Se
Pilatos não cede, o sangue havia de correr.
Escreve Tácito: nenhuma effigie nas cidades.
nada de estatuas, liem para lisongear os reis, nem
para honrar Cesar. Como é que ãR eforrha andou
multiplicando as estatuãâ de Lutherò, Hétiriqtiè VIII,
Calvino, Melantíliton è Orotiiweíl ? Cádã cóhdiSMna-
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.
dor de estatuas teve a siut estatua, sem respeito
pelo decreto de Exéquias e dos prophetas. Acaso
houve entre os judeus uma estatua de Moysés, Salo
mão c David ?
Para citarmos um exemplo, Luthcro tem esta
tuas: em Worms,' inauguração em 1868... em Berlim,
1895.. . em Witfemberg, 1821... em Moehra, 1861...
u in Eisleben, 1881... em Leipzig, acamaradfijle com
Melaucltton, 1883... em Divsdeii. 188õ.. .^ m Ma«rleburgo, 1886... em Erfurth, 1890... m Eisenach,
1895.. , em IlanViover, 1900... Por /arte de gente
que aborrece as estatuas catholicas pensamos que
a bstatuomania vae um pouco long», contra o espi
rito judaico.
Não ha duvida que, se appareeesse neste mundo
«lê eseulptores e pintores. Exéquias queimaria as
imagens catholicas, derrubaria os monumentos pro
testantes.
■
*
*
%* •
'
:
Os prophetas fulminaram
contra os ídolos,
contra as imagens no templo,
"contra as imagens profanais.
E não admittiam uma excepçâo.
*&
Isto é, houve unia excepçâo, no tempo evangé
lico: a favor da imagem de César nas moedas. Os
phariseus que vociferavam contra a aguia sobre o
teffiplo, contra a eStatua de Cesar nos estandartes,
estes mesmos',.punham no bolso, carinhosamente, a
imagem de Cesar, toda a vez que tinha um valor
monetário.
Que santa gente!
«'«
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EXEMPEOS
Palavras celebres
....C é sa r deante da estatua de Alexandre:
—Na minha edade, tinhas conquistado o mundo,
e eu ainda nada fiz !
*
^*
. . . .Pedro\o Grande, deante do tumulo de Richelieu:
—Oh! grau le ministro, eu te teria dado a me
tade do meu império, se me tivesses ensinado a
governar a outra parte!
.

*

*

*

. . . .Perguntaram a Phidiãs onde iria buscar o
modelo do seu Júpiter, -e o esculptor respondeu: na
leitura de Homero.
Se perguntarem á Egreja onde foi buscar o seu
culto pelas imagens, ella pode responder desassombradamente: na Biblia, na vida de Moysés, ^ nos
exemplos de SalomâC
*
**
De Sâo Paulo da Cruz: ~
No vosso qtiaito, tomae na mâo o crucifixo e
beijae-lhe as chagas com grande amor. Pedi-lhe que
vos faça um pequeno sermão. Escutae o que dizem
os espinhos, os cravos, o sangue. Oh que sermão!
As imagens são mudas para quem não sabe
ouvil-as.
*
**
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Alguém. vendo a ynagem*de 8. Bruno, achou-a
tão expressiva que d isse:
—O sauto falaria se não tivesse feito voto de
silencio perpetuo.
*

**
Miguel-Aujo, depois de terminar ■>
Moysés, bateu-lhe no joelher e d isse:
•—É adesso parla, e agora fala!
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g p iL o q o
O euHo das imagens começou, timidamente, na Egreja.
Como muita usança christâ teve o seu berço nas catacumbas.
Alli ajtparecem anneis, taças, flôres. a cruz, o cordeiro, os
peixes e o pescador, a lyra, a phenix, o gallo, a ancora, opombo,' o bom pastor, a orante, os martyres e apostolos. a
V irgin, etc.
Ii.yedir as im
a
g
e
n
s seria remar contra a maré dos*
costumes mSaçoca.
Os nobres romanos possuíam o direito de imagem, assim
cbaniado porque 'podiam conservar, no adro on vestibulo, os
retratos dos antep rssados que se haviam distinguido na magistradura. Estas i.iiagens eram geraimente de cêra e acom
panhavam o funeral dos membros da fainilía. Os imperadores,
tinham a imagem nos estandartes que recebia um culto pagão,
o que deu ensejo a martyrios de christãos, rebeldes á proskynesís ou curvatura.
Muito natural era que os christíLps procurassem reproduzir
e conservar as feições do Chrísto, (la Virgem, dos Apostolos.
dos Martyres e dos Santos, para cerca-los de veneração e
rogar, deante das imagens, a personagem alli representada.
Feito religião do Estado, no principio do IV secnlo. o
(•Cristianismo sahiu das catacumbas e favoreceu a exteriori
zação das imagens, até _ então prudente mente dissimuladas.
Logo surgiram nas egrejas os vultos dos martyres, (los santos,
dos Apostolos. da Virgem e de Jesus. Na egreja oriental já
havia o uso de prostrar-se deante do- retratos, uso que não
prevaleceu no Occidente. Grcgorio Magno viu nas imagens
os livros dos pobres e dos analphabetos. No século oitavo, o
culto era muito crescido, quando surgiu a tempestade d o s
quebra-santos, renovada mais tarde nos tempos da Reforma e
da Revolução Franeeza.
“
..
„
Hoje, o culto das imagens faz parte integrante da vida
espiritual eatlioliea, onde presta optimos serviços de ensino,
edificação e piedade.
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