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PREFACIO

Dois trabalhos de polêmica protestante, escritos em 
épocas diversas, vêm à luz reunidos neste volume.

O primeiro encerra uma resposta a uma série de opús
culos, publicados em São Paulo, no ano de 1933, sob o pseu
dónimo de Frederico Hansen, pelo Prof. Otoniel Mota.

O outro analisa o primeiro volume de “Protestantismo 
e Romanismo”, tirado a lume no Rio de Janeiro em 1936. 
O seu autor, o Sr. Lisânias Cerqueira Leite, nêle visa dar 
uma “Resposta ao pé da letra à obra de Leonel Franca, S. J. 
— a Igreja, a Reforma e a Civilização” . Sem o dizer tão 
explicitamente, òs estudos avulsos do Prof. Otoniel miram o 
mesmo alvo: criticar o meu modesto trabalho impresso 
em 1923. > . ..«L,, . . . . . ,

Nosso intuito foi exclusivamente esclarecer alguns pontos 
de doutrina e não prolongar discussões quase sempre irri
tantes e desagradáveis . Se pela terceira ou quarta vez vol
tamos à carga foi porque a isto nos sentimos obrigados pela 
dedicaçãò absoluta às exigências superiores da verdade. . , ,

Aos leitores que acompanharam as fases antecedentes 
dêste debate pedimos, nos leiam com paciência e serenidade. 
Católicos, espero, hão de confirmar-se mais sòlidamente 
numa, fé qúe não pode ser combatida senão com armas 
menos leais; protestantes, ainda uma vez, poderão verificar 
os processos insinceros e apaixonados com que os seus apo
logistas impugnam o catolicismo. A uns e outros, desejamos 
a paz profunda e serena que só a posse da verdade sincera
mente investigada e seguida é capaz de infundir nas almas.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 1937. '

P. Leonel Franca, S. J.. ' ’ * i
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SIGLAS E ABREVIAÇÕES -

Para abreviar as citações dos trabalhos de que se ocupam estas 
páginas servimo-nos das siglas seguintes:

I — Frederico Hansen, Lutero e o . Padre Leonel Franca, S : 
Paulo, 1933.

n  — Frederico Hansen, A defesa do Padre Leonel Franca, S: 
Paulo, 1933.

III — Frederico Hansen, Lutero, A Bíblia e" ò Padre Leonel
Franca, S. Paulo, 1933.

IV — Frederico Hansen, O Papado e o Padre Leonel Franca, S.
Paulo, 1933. :

IRC. — P. Leonel Franca, S. J., A Igreja, a Reforma e a Civili
zação, Rio, 1934. " * ^

CP. — P. Leonel Franca, Catolicismo e protestantismo, Rio, 1931. 
LFH. — P. Leonel Franca, Lutero e o Sr. Frederico Hansen, Rio 

1933. -
RP. — P. Leonel Franca, Relíquias de uma polêmica, Rio, 1926. 
ML. — Migne, Patrologia latina. ; f ”
MG. — Migne, Patrologia grega. ~r~ís-'
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INTRODUÇÃO ,

1. Quando se escrever, objetiva e pormenorizada, a 
história religiosa do Brasil, a propaganda protestante, entre 
nós, aparecerá como um das suas páginas mais"tristes e ver
gonhosas. Para ilaquear a boa fé do nosso povo não há re
curso, por mais indigno, nem processo polémico* por mais 
desleal, de que não tenham lançado mão, sem escrúpulos 
nem medida, os seus predicantes e pastores. _

Quem se der à mortificação de percorrer as páginas dos 
jornaizinhos “evangélicos” que não saem à luz da grande 
publicidade mas circulam na roda íntim a dos “crentes”, mal 
poderá sofrer um sentimento de revolta diante^He tanta im. 
dignidade. Do Papa e da Igreja não se fala senão: em estilo; 
de tarimba (1); as calúnias mais inverossímeis são invén5: 
tádas ou acolhidas com a melhor avença; exploram-se com 
avidez insaciável as inevitáveis fragilidades humanas ou os 
escândalos pessoais; caricaturam-se grosseiramente as atitu
des mais nobres; falseia-se, malsina-se, comenta-se com vi
sível malevolência tudo quanto se refere ao catolicismo, à sua

(1) “Oh! madre do inferno!” exclama, falando da Igreja cató
lica um evangélico escritor no Jornal Batista, 2-IV-1931. Os teus. 
papas “são, como mostra a história, os piores diabos, um bando de 
assassinos e imorais de primeira ordem... os teus mosteiros, sedes, 
gerais de imoralidades... o teu fundamento é o inferno,.a tua .dour 
trina é a mentira! és filha legítima do teu pai príncipe das tre-- 
vas!... Roma! Roma, tu és o maldito adversário de Deus, tu és o 
substituto de Satanaz na terra... o teu fim está próximo, u-Jtuà-- 
miséria há de ser revelada em breve, quando à vista da tua nudez- 
serão envergonhados os povos que te adoraram!” — E esta mise
rável retórica de energúmeno continua satisfeita de si a vaticinar 
o fim iminente do catolicismo!!
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14 — POLÊMICA SINCERA?

organização e ã sua história (2). A atmosfera 
se respira nesta imprensa de 17.» categoria e a do despeito e 
^  S m ôn ia , da má fé e do ódio. Assim é que ° P " v  
tismo trabalha para “evangelizarão Brasd e ementar os . 
fundamentos da unidade e concordia nacional. . . . . . .

Mas infelizmente não é só o jornalismo, mais ou menos 
clandestino e irresponsável, que n to  escrupuhza m  ,
de meios quando se tra ta  de hostilizar a  fé e a Igr J 
nossos pais. A polêmica protestante, ainda_quando m ane-; 
iada pelos seus escritores de mais tomo, nao consegu ;
tear-se ao nível superior das discussões serenas, leais^e
desapaixonadas. Se o estilo já  não é o de mangas arrega,....
çadas mas se enfeita de colarinho e gravata, os processos 
polêmicos continuam substancialmente idênticos: repetição 
de velharias mil vêzes refutadas, exploração da ignorância 
religiosa. do. nosso meio, insinceridade acabrunhadora .

Em 1920 saiu o “Problema religioso da America Latvm  
do Sr. Eduardo Carlos P ereira . Saudaraip-no como pma 
obra-prima. Fêz-se-lhe depois a  c rític aó  o livro, inçado de 
errosPpalmares, é hoje, pelos p ró p rio s  protestantes, julgado 
desfavoràvelmente (cf. C.P. Prefacio II) - , -

Em 1931, dez anos depois, o S r ,  E rnesto Luís de Gli- .
veira com um alentado volume, “Roma, a Igreja e o Anti- 
veira, com um «■ «rpHpppssor Mas o valor nao
cristo" acudiu em defesa do seu predeces hi. tórlcas „ e. 
correspondia à  mole do livro. Enom ndader
geses inverossimeis, acusações pueris ou _
lhe o mál' digerido conteúdo. Mas ha arada mais. Calan , 
dodhê o caráter anticlerical, enviaram um esemplar desse 
trabalho á biblioteca vaticana. Sem lhe examinar o assunto

i-  ’ eS_ o« tesuítas dê que “o Brasil in-(2) Quereis saber o q u e d o s  Jêsuit^  ^  # ^

felizmente está ficando a renresènta 'o acolhimento dessaspassa indiferente ao per ^ q u eR ep rese  ^  ^  ^  ^  ^
víboras em seu seio . J ldente RooSevelt recebeu o grau de 
jornais informam que o

http://www.obra
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— o que é naturalm ente impossível em milhares de volumes 
que lhe chegam de todo o mundo — Roma . respondeu em 
têrmos delicados, agradecendo a gentileza da oferta e aben
çoando o Autor . Crêem ps . leitores? Para insinuar-se mais 
fàcilniente nos meios católicos, foram impressas as respostas- 
do Vaticano e distribuídas no intuito de propaganda de um 
livro em que o Autor .pretende provar que o Papa é o Anti-- 
cristo! Que elegância moral! ----- - - .•

, • O último escritor que saiu à estacada em defesa do pro
testantismo preferiu calar o próprio nome e firmou com o 
criptônimo de F rederico Hansen uns dóis õu três opúsculos,

. : saídos à  luz em S. Paulo em 1933. Quando soubemos que 
. . sob êste .nome se ocultava a figura ilustre e venerável do 

Prof. Otoniel Mota, tão benemérito dos estúdos da nossa 
língua, folgamos sihceramente. A polêmica iria entrar em 
outra fase, mais elevada e, por isso, mais profícua e decisiva. 
Ainda uma yez,-decepção amarga! A forma, ém. comparação 
com a do Sr. - Ernesto Lu ís  de Oliveira, ganhou imenso . O 
Prof. Otoniel escreve com uma-perfeição irrepreensível de 
gramático e uma leveza de estilo que se deixa ler com inte- . 

. rêsse, e sem fastio. Mas, a substância! O progresso aqui foi 
nulo. ou.; pouco menos - que -isto. As questões por êle tratadas . 
ficam tôdas no mesmo pé em que se achavam antes. Repe
tem-se as mesmas objeções, com um descaso soberano por 
tudo o que já havia sido expósto acêrca do assunto. Aos 
seus opúsculos . poderíamos responder com a simples trans- 

, crição do que já:.tivemos ensejo de imprimir,-Não é querer 
perpetuar discussões-estéreis?-^-

Doutor honorário na Universidade Católica de Washington. — 
É que o Presidente dos Estados Unidos, comenta superiormente o 
Jornal Batista, 10-8-1933, “como os políticos em geral, é mais ou 
menos cabotino,” Com esta elevação de critérios, com esta fidal
guia de sentimentos, com esta distinção de frases é que se tra
balha ativamente para converter o Brasil ao “puro Evangelho”.

icas.com
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a imuressão que nos fica, invencível, da leitura dêsses 
i. n, a r i puma uolémica insincera. Não julgamos, ] a 

trabalhos e _ afirmamos o que se depreende objetiva- 
se , 6, as  intenções, <a f i o J t e i t o r e s ,  à  vista dos autos,

"  causa, a  sentença què

r e c e s s o s  polêmicos do « .  F. H. podem rcdusu-sc

fàcilmente ^  serenamente o afirmado sem se inquietai; ̂  
a S — S S à .  que haviam invalidado as p rv »

" S T .  argumentação do adversário, focalizando

tM as°as°outf a ^ n ^  mn^ssão^de^um^ shêncio^^compreensível
, em quem busca desassombradamente a verdade,

3 o) opor a uma demonstração interna e imediàta a 
opinião'de Algum autor c o n t e m p o ^  
posições escolhidas. E como nunça í ^  ^ ® ^
L  I  mialouer opinião, o descaso sistemático do exame ai 
reto das fontes é o segrêdo de perpetuar indefinidamente as
discussões. • . -  - - ^

Ponhamos em luz a verdade destas asserções.

16 _  pOT.ftMICA SINCERA? ------- ------------------------------ -
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, ; ...... ...... .... -  Capítulo I ,

- - - LUTERO ......
J' ............ ■/ ' ‘ ' ‘ /' ' . _ !. ' ■ '

• • "  ■“ ■ ' T f r a w i r . i l  => i..-- i - i  t . -  -  ■ - - m i .  ~_'r l  . J

2. .O primeiro opúsculo do Sr. F. H. visava èscoimar a 
personalidade de Lutero das acusações, a seu ver, infun-, 
dadas que lhe havíamos assacado. Respondemos pouco de
pois justificando mais am plam entéas posições-tomadas. O 
Sr. F. H. treplicou o breve trecho. Em que ficaram as ques- ■ 
tões. depois da sua trépica? É fácil verificar.- ,

" A primeira versava sôbre a sanção dada pot ÊÍjtero,' em 
documento por êle firmado, à bigamia do landgrave: de.. . 
Hesse . O Sr. F. H. concedeu que nos achávamos; diante de 
“uma página dolorosa na história da Reforma” (í, 6) para 
a qual, porém, .havia atenuantes e, entre elas,; o exemplo do 
catolicismo medieval. “A atitude dos reformadõrès não era :. 
màis do qué restos de batina” (I. 8) .  Pedimos ao Sr. Hansen 
que nos indicasse “com palavras textuais e referências exatas 
que permitissem a verificação imediata, onde e como “o en
sino e a prática do catolicismo medieval” justificaram a po
ligamia pela aplicação do aludido princípio [da dispensatio ; 
in foro interno tan tum ]” . L F H, p. 16. O nosso pedido, 
voz lançada no deserto, — ficou sem resposta. A,,afirmação c 
gratuita, sem textos nem provas, ficou ainda a bailar no a r ; 
como nuvem sem consistência. • : .  ̂,

Pouco adiante, era acusado o Cardeal Cajetano de ha
ver caído no mesmo pecado que Lutero. Retruquei: l.° pe
dindo as citações de Cajetano em confirmação da doutrina 
que se lhe adjudicava; 2 ° alegando explicitamente os textos

icas.com

http://www.obra


em  que o Cardeal dom inicano afirm a, sem  am bages, não ser
líc ita  entre cristãos a poligam ia (L F  , P-_ * ' '  nm vas

Oup faz o Sr F  H.? Ainda um a vez nao  aduz as provas
pedldt e d escS p a -se  disendo haver êle asslm  ~ , por 
p o firmara, tam bém  B oehmer, e B oehmer . . .  é infalive
« r  I I  õ  2^1 T - O  caso é típ ico . O polem ista protes- 

,  V s  Paulo adianta contra um  autor católico um a

acusação grave de ,u e  não ^ X ^ - É e ^ m X a n d o ™

*“  ° “ tro„ r r e r e T S p i a “ - ^ h e ,  textu a is, as 
sem -razao do asserto . ^ inado assevéra precisam ente
palavras em  que p auto Que fazer n esta  altura

°daC" ã o “ Z T  Z  abriam-se espontãneamente ao

^"""cL etano, como já O natSra^ou TJAdííílcia expli-
poligamia era ou.não pr.Qibida p  q ^xiCà'ser ela permitida .entre, 
citamente pela Escritura^ ao - as TJm primeiro casamento
cristãos. As suas expressões sa tQrna j^ciía mas ainda inválida 
constitui impedimento que nao Tentar novo matrimónio
qualquer tentativa de ^ n d a s  além de pecado! ato radicálmente 
em vida do outro .c0* 3af? t ’ palavras: “Aíligata emm persona 
nulo. Citemos-lhe textualmen P non potest contrahere cum 

■ alteri conjugi per. verba de p consurhmet etiam matrimonium 
persona alia; et si contrahat e tc o n s u ^ ^  ^  consummatum sed 
secundum, nihil valet etiama prim ^  Lugduni, 1567, p. 421.
oportet stare m primo . S » ^  4 aec sunt impedimenta quae 
E na página seguinte ao . et dirimunt illud si de,
et impediunt matrimonium et inde geniti filii,
facto co n tra ctu ra f^ J ^ 1 t ex quo contingit. peccare in con- 
et filiae.. Hoc est prunum cap . . esGlareej(ios já reconhecem,
trahendo matrimonium”. Os “Ao Cardeal.

Cajetano escreve W. Kohler, nu ^  mais sever0> proíbe a poh- 
nbecer a lei eclesiástica qu i__ 94 (1905), p. 409. -
gamia”. Historische Zelt^ rJ ^  ^ áe do autor predileto faz o Sr. F.
, (4) Para abonar a ^faUbiUdade dQ fogo da po.

H. a seguinte Ponderaf ° .  uma asserção dessa natureza
lêmica na Europa mao prova está em que ninguém,

- *■  pediu 0 texto comprobatótio

http://www.obras(
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Sr F - H-: I a) confessar com lealdade que acusara infunda
damente, copiando o que; não sabia nem pudera verificar, 
ou 2.a) continuar afrontando a evidência, e mantendo uma 
inverdade manifeste só porque outro correligionário o fizera 
arités dêle. O Sr. F. H. optou pelo segundo .têrmo da alter
nativa!! Polêmica sincera? ....

jContinua 0 Sr. F, H. : “ Não afirmei — não poderia fa- 
- - . <lue o douto. Cardeal Cajetano advogasse em prin- 

çípio. a. bigamia.. Lutero também jamais a  .advogou”, .p .. 8.' 
— Advogou-a,,preclaro senhor, advogou-a em princípio. No 
comêço, o que o deteve não foi a questão de princípio, foi 
a responsabilidade de introduzir a prática dá-pòligamia entre, 
cy istãoseducados pelo catolicismo na mais- estrita mono- ' 
gamia. Mâis tarde venceu : êstes escrúpulos è sancionou 
também, não só o divórcio,'mas ainda a bigamia franca, .; 

“ Confesso, escrevia êle -em,1524, que, não possoiproibir tenha, 
alguém muitas esposas; não repugna às Escrituras; n ã o ,

do seu asserto; Grisar, cujo livro por mim citado^saiu após o de 
Boehmer — e qué manifestamente o tem em mira — não o contra

; disse”; II. 8. — Que considerações pueris! Fôsse;só puerilidade!. O 
que mais estranha é 0 desempeno com .que se adiantam sem pes-, 
tanejàr três ou quatro afirmações falsas, uma depois dà outra! Sa-- 
lientemos apenas a última. ./Qrisar estuda-muito de” propósito a 
opinião de Cajetano, sublinhando a diferença que o distingue de 
Lutero e queixando-se explicitamente da falta de fundamento cien
tífico com que autores protestantes identificam coisasltão diversas. 
“Por onde se vê, conclui êle, que não foi pela sua estreita depen
dência da doutrina medieval do matrimónio, como dqZlado protesr 
tante se tem afirmado, que Lutero chegou à sua própria'teoria acêrca 

■■ d a '•* poligamia”. Lúther, t. II,- p. 215. — -Na nossa «Tréplica, precisa- ■ 
méntè sôbre êstè mesmo ponto, concluíamos: “Aindã m ão' encon
tramos um protestante no Brasil que não fôsse colhido: em flagrante 
de falsificar doutrinas de autores, católicos. Decididamènte é pre
ciso pôr um têrmo à indignidade de semelhantes processos polê- 
rnicos”, LPH. p. 16. — A resposta que nos dá o Sr. F. H. é súbrhi- 
nistrar-nos mais um espécimen para a rica e pouco' honrosa co
leção!!
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quisera-porém ser O-primeiro (5) a  introduzir « e -.e am p to  
entre cristãos” (De Wette, n. 259). NooM anteriOT. 
é proibido a  um homem ter mais de um a mulh . 
em 1528, nas suãs teses latinas; em 1581 na sua carta a  B 

B n m ;  em 1539 e em 1542. Em pnnnpio, « .Pf> 
não é proibida, nem contrária à  Escritura -  ta l é a  

gamia nao, p _ . h . devia ter lido pelo menos --

obstante, julgou poder escrever o que ,

“‘“ “ ito seu primeiro opúsculo, depois do
tão a despropósito lembrado, acrescentava o Sr. i .  

r ^ o  STvi^do de Henrique VIII que íôra comerencrn, com 
H"  m  acêrca da anulação do matrimónio, o pontífice su
geriu exatamente a  bigamia como s,’la^  [ f ”  ^  ™“ VI" . 

^ “ ' “ ' p ^ m e ^ a e  Não o homesse Jamais íe itobQ -
S r T a to m a  umas atitudes patéticas, e s c o ^ J x id o ^ s  '
br' loTYta çpràficamente escandalizado, oeu,

c ^ p e f q u ê  girais no inlinito, pasmaii" .

?  E d ew tó ra i incomodar até  o Cardeal D. SebastiaO
d o ... — E depois v _ u r ,, Aí estão, remata por fim;>SS£è,” : e s r ‘-dotóP ideais mentores da consciência bra-

. — , ......  ." mrimeíra” Lutero não encontra nenhum
(5) “Não quisera no cristianism o um a prá-

arrimo no passado; hesita • t radição 15 vêzes secular.
' ticã1 unãnimemente condena ̂  P Tomás de Aquino e S. Boaventura • 

S. Agostinho, Pedro Lombardo , . ,° d poligamia . Ainda não 
, são unânimes na tc°nd^  pS d ^  cognom Ldo Doctoh « * ■ -  

muito antes de ^uter\ P® ivergai da Igreja, escrevia: “Na lei evan- 
aios, ecoando a ^ ^ n e m  será permitida”. In IV, Sent., 
S Ca33 aP° a -  ónde estava a ciência ou a consciência do 
^ F H  quando escreveu: “A atitude dos reformadores nao era 
mais do que “restos de batina”? L *• '

ÉHÉÈÊâáâMM httn7/wwwobr
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sileira” . II. 10. — Que fanfarronada quixotesca! Sr. P. H., 
. não é necessário perturbar à harmonia das esferas celestes 
que não costumam pasmar ante semelhantes infantilidades . 
O caso.é muito simples. Em 15Í0 perece que os enviados de 
Henrique VIII falaram ao-papa ria possibilidade de um duplo 
matrimónio. G regório Casale, testemunha pouco autori- 

« zada, escreveu atribuindo a iniciativa do projeto a Clemente 
VII. Erii carta de 27 de outubro, o embaixador William  
Bennet conta o que se passou- CtEMENTE^dê fato, falara 
de m aneira1 dúbia Tia solução da bigamiaj á  Bennet pare
ceu-lhe isto um artifício para ganhar tempo ou .para obter do 
rei inglês um reconhecimento de sua faculdade .de dispensar. 
E Bennet prossegue textualmenté: “perguntei à  Clemente 
VII. se estava certo da liceidade de semelhante dispensa e 
ele respon deu  que não; acrescentou todavia que um teólogo 
eminente lhe havia dito ser sua opinião que, naquele caso, 
o papa podia dispensar para evitar um m al maior; mas que 
ainda pretendia tra ta r o assunto com os seus-conselheiros. * 
E agora mesmo o papá acàbá de còrnunicár-me que o seu, 
conselho lhe déclaroú abértam ên te  que hão  o pode fa- 
zerfr, ( 6 ) . Aí- está tudo. A crermos esta relação, Clemente 
VII, movido pela opinião de um teólogo, hesitou um instante 
sôbre uria caso que pódia trazer párã a  Igréjá^èòrisequências 
tão trágicas, consultou, informou-se melhor, e verificou que 
segundo a  doutrina católica não. lhe era possível dispensar 
neste ponto e . . .  não dispensou. Henrique V in  separou-se, 
por isto, da Igreja, arrastando nqjçisma tôda a Inglaterra.

Quando o Sr.' F. H. conseguir apontar-rios um breve do 
Papá, autorizando a bigamia do rei inglês e mostrar-nos seu 
séjgundo casamento celebrado com a  bênção de um sacerdote 
católico .para-êste fim autorizado pélo Papa —- como nós ci
tamos o parecer ftssinado por  Lutero, em quê óireformador

(6) Cfr. Paulus, in Historischpolítisch. Blãttern, t CXXXV 
(1905), p. 90. ............

as.com



22 — POLEMICA SINCERA?

sanciona a  bigam ia  do landgrave Filipe,-que se casou em V  
e S o ^ a  presença de <® minisíro proícsiante -  entoo, 

I t o  n o to L o s  l i a r  da possibilidade de paralelo. Antes, 

— ° não
trofar ondas e embasbacar estreias,
de discutir ideias! (7 ) . .........

.......3 0  segundo p on to-versava  , sôbre..a  m oralidade de
Lutero A q u fa  r e s i s t o  do Sr. F. H. é de uma pobreza

precisam ente ^  e m e n t o  em  que . « a f  astava

LFHE m 3face de todos êstes' docum entos qual a  atitude d o - 
_  w  9 «Reedita diz êle, referindo-se a  m im , reedita os 

f  i , p  Grisar explicou com o sim ples galhofa e depois
[tex tos] que » « ?

T - - g S T  de m au  gòsto num  reform ador erangéiico” . H,-.

p . 1 18.
---- - - „ j dv,oWp Henrique VIII solicitou do

(7) Mas a aprovaçao ^  de dQS cheJes reformadores. No
Papa, obteve sem a meno lutero diz textualmente: “Antes
seu Auíso de 3 de setembro p mitiria de preferência ao rei ca- 
que consentir em tal divórciap seKUindõ "o exemplo dos antigos 
sar-se, com uma segunda ral ’ o u rainhas”. Enders, Luthers . 
reis e patriarcas, ter^ ■ lanchòton é àinda mais explícito: “No., 
Briefwechsel, IX, p. 93. ME , do rein0 e talvez também pela .
caso presente, pela ^  consclêncla (fttíís- ;
consciência do rei, pode ele esposa,'’conservando a pri-
* » « »  eet r«i> « é proibida por direito 
meira, porque e certo qu V _  e  os orbes sidéreos do
divino”. Corpus Reformataram, I , ■
firmamento protestante não pasmaram.
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Como se pode falsificar de olhos abertos a verdade! O 
trecho a que Grisar julga não se dever uma interpretação 
literal, mas làhçár àvcónta do’temperamento'folgazão e exa
gerado de Lutero, é o de uma carta a Spalatino em que diz :

- :qui  toties de conjugio Scribo et mis- 
ceor feminis . . . Tres simuluxores hábui”. Ora, depois de re
produzir estas palavras continuei: “Seja embora! Galhofa de 
muito mau gôsto, num reformador evangélico. .7 mas quem 
poderia determinar a porção de' verdade subjacente a estas 

; chalaças de.bordel? Mas vamos a outras cartas- onde a eva
siva de chocarrice é mantfestameztte descabida”. L F H. 
p. 25. E passei a alegar outros documentos que projetam 
sôbre a vida íntima de Lutero as m ais sombrias perspecti- 
vas . 'Dbcumentos-êstes. citados também por Grisar, e alguns 
dêiés com a admiração do silêncio sistemático em qué o en
volvem os autores protestantes. “Causa surprêsa, diz Grisar,

. liyerigp.qr .,çonio,..os, biógrafo? protestantes de Lutero, ainda, 
òs mais Instruídos, concordam em envolver no ̂ silêncio êstes 
testemunhos.” ... ■ •- 777® . ..

Estas frases ;íerêste si .trechos achavam -se -debaixo dos 
olhos do Sr. F. H. e êle serenam ente escreve que me lim ito  
a, reedita^, a s , textos queGRisAR desprezou e conclui facil
m ente triunfante:; “O que rebati, o que esm aguei com Grisar 
foi a calúnia  tão-sòm ente. Não vou acom panhá-lo na suá  
nova e in ú til arrem etida”. II. 18.

Pasmai, estrêlas! Orbes que girais no infinito, ouvi!!! 
O Sr, F. H. toma da pena, levado pelo motivo explícito de 

-lhe “ser sumáinente repugnante ter como cabeça do movi-' 
^mento de sagrada rebelião da consciência acorrentada á um 
homem provadamente imoral”. I. 3. Alegam-se:provas, ci-’ 
tam-se - testemunhos' dos mais graves e mais indubitáveis e 

- mais comprometedores. Que faz o advogado da grande causa 
cujo patrocínio tão abertamente assumira? “Não vou acom
panhá-lo na sua nova e inútil: arremetida. Seria um nunca 
findar”. II, 18.
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E assim se rematou vitoriosamente a  defesa do grande 
herói libertador das modernas consciências!

4 Da intemperança do reformador ocupava-se o ter
ceiro capítulo do processo. Também aqui para defender o 
seu cliente apadrinhou-s* o Sr. F. H . com a  autoridade de 
Grisar. Repliquei que a  invocara sem fundamimto. Q cé
lebre crítico jesuíta repelia apenas como historicamente 
inexata a opinião que fazia de Lutero um beberrao vulgar 
que passasse os dias nas tascas . Semelhantes excessos de 
alcoolismo seriam incompatíveis com a imensa produção li
terária e o desenvolvimento de uma atividade maravilhosa. 
Tal era o sentido das expressões de Grisar alegadas por 
F H Para comprovar o exato da minha interpretação, re
constitui todo o trecho de Grisar, do qual o advogado 

* nauiista de Lutero havia 'cuidadosamente omitido - os pe- ; 
ríodos comprometedores, que estabeleciam todo o e q u l ™ 
das opiniões discutidas. A seguir, para nao deixar nenhuma 
sombra de dúvida, esclareci Grisar com Grisar, completan
do o que êlé diz na vida resumida de Lutero, recentemente,
W u r iS a  para o francês, com o que ^  larg—  ^
sua obra fundamental em 3 volumes. Ai consagra êle 20 pá- 

estudo —

a s s to c o T ^ v S c ir d e m o n s tra d o  que o Sr. F. H. se havia 
indevidamente encostado à autoridade do grande historiador 
Semão, torcendo-lhe as opiniões em beneficio da própria
ca u sa . .

R esposta do Sr. F. H.: “Cumpre-me explicar aos leitores
que h á  dois Grisares: um  antigo  é outro .m oderno . O an
tigo escreveu um a série de estudos acêrca de Lutero e en
feixou-os em  três volum es. São estudos esparsos, sem  um - 
dade, que não form am , como disse B oehmer, propriam ente 
um  livro O moderno, reconhecendo a  justeza desta critica
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e basta ler-lhe o prefácio — tratou de fazer coisa mais 
perfeita. Êste é o Grisar que eu çito. Pois bem 

o Padre Franca respiga alguns farrapos do Grisar antigo e  
arremessa-os contra o bloco maciço, inconfundível, do Grisar 
moderno”. II. 19-20. .;••* a -.. :

....Em abono da^distinção dos dois Grisares, eixo em tòrno
„ do qual gravita tôda a defesa ou evasiva do Sr. F. H., bem 
v^ dirçitp ,teriam os leitores -de ver, pelo menos,-um esboço õu 
• C a t i v a  de prova. Em vez de prova, afirmações “maciças 

e inconfundíveis” . Mas a prova não vem porque não podia 
-v r̂ - a  distinção é tôda cerebrina, como passamos a mostrar.

A última vez que tive o prazer de conversar com Grisar 
foi em 1923. Estava êlé então simultâneamente imprimindo 
a 2.a edição do grande “Lúther” e preparando o trabalho 

■ resumido que os franceses traduziram há pouco. A finàii- 
dade deste trabalho de síntese, disse-me então .Grisar, era, 
vulgarizar o resultado dos seus prolongados estudos sôbre 
Lutero. A obra grande, em 3 alentados tomos de mais de 
1.000 páginas, era, por sua extensão e preço, reservada ao 
pequenino escol dos eruditos. A síntese, num-só, tornaria 
acessível a um círculo maior de . leitores as suas principais 
conclusões. Tal era a  razão de ser e o objetivo do novo tra
balho, impresso ao mesmo tempo em que se reimprimia a 
nova edição do trabalho anterior.

. Mas nao quero,, numa polêmica, basear-me em depoi
mentos pessoais que não possam ser verificados: pelo' adver
sário e pelos leitores. i Abramos • o prefácio para o qual ò 
Sr- F- H- tam 0 arrojo de nos remeter. “Nos nossos 3 vols 

■ Sôbre Lutero, publicados em 1911 e 1912, pròcuramos, do ? 
melhor modo que nos foi possível, descrever o Reformador e 
sua obra, em conformidade com as fontes autênticas e os do- 
cumentos^ incontestáveis. Fomos então obrigados a colhêr
informações de todos os lados; tivemos outrossim_o que
não deixava de apresentar algumas dificuldades — de afas-
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*  certosi r — « —  n r s &  ;
Êste trabalho necessário e a oongaç
opiniões inSu ,t e n t â ^ » o p — ^ - ^ ‘ a ,

uma biografia segui rjm trabalho de menos
alimentamos sempre °  f  estudos precedentes e »
entensão, ™ ,co“ “^ ^ on" r a s s t o  o resultado» ; 
r ^ r ^ in v e s U g a ç õ e s  completadas pelas que, s6bre a . 

questão, com tanto ardor foram J p T O -
m e n te  depois do jubileu de tra- ■
Aí está traçada pelo propno a d M.s ê  um "re- .

E S H r : . ” £
taçoes uu «a , 1 0 1 1  onritinuam a ser o seu lun-
iólego; os tres vu!'“ '"*  ti'[.s,.r tv eu, “do-uielhor modo que llie 

. damento; neles o autor

: i " a  vida resumida e a  « f  
Grisar antigo e o Grisar moderno -  um em op s 
nutro — imaginosa invenção de F. n  • • •

Há mais ainda. Desçamos á  questão concreta que nos Ha mais am ua. v resumida, o que
ocupa:, a  temperança de .Luten1. B se lhe refere é sintetizado por Grisar ^em-pu 
se me içic trecho, não menos âe 3 vezes,
meia página . ra>n notas *71 ?72', 73, reenvia o leitor

■ Ghisab GMSÀE •.■moderno»;-

ô u fé m T n o te s  remissivas me mandava consultar o Gejs«  

Z Z r  &  melhor entendê-io. E 0 g r ' F ' H' que ‘ ‘1  
sob os olhos tôdas estas mdlcações sai-m epda P ™  ^  
do-me de respigar “alguns farrapos do Grisar ant g P .
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“arremessá-los contra o bloco .maciço, inconfundível do 
'Grisar moderno’’ Polêmica sincera?

Sim! há .dois Grisares :; um real, vivo, objetivo, íntegro; 
fõi ò que consultei e ofereci aos leitores; outro; mutilado e 
feito em postas para servir aos interesses da causa protes
tante, desesperada na sua faina inglória e impossível de fazer 
de Lutero “uma contextura moral rija de monje” .

Aí está em que se resume a tréplica do Sr. F. H. Nem 
um argumento novo!..Nem um documento discutido direta-- 
mente! Afirmações sôbre afirmações, em contraste desafi
nado com á  objetividade dos documentos e das provas.

Cajetano, .contra, jRS suas expressas declarações, afirma 
a liceidade dá bigamia, porque o d isse ... B oehmer, o in
falível. ......  .......

-Lutero não afirmou em princípio a pluralidade lícita 
das esposas, — porque assim, o quer o Sr. F. H. contra os 
inumeráveis textos do Reformador que dizem o contrário ..: 

O monge fedífrago foi uma bela estampá>úé. reforma
dor cristão porque... há dois Grisares; um que o afirma, 
outro que nega: e o que afirma é o maciçamente incon
fundível. • ■ ... . -v -v '

Mas continuemos á pôr à luz do meio-dia estes proces
sos, de discussão . Vamos ao opúsculo mais volumoso intitu
lado: “O Papado e o Padre Leonel Franca” .

» .(8) . Em seguida a . estas., j^ ^ ^ a s^ ç o ç t in u a delicadamente o
r Sr. F. H.:1 “É dépòis conclui que. eu falseei o pensamento de Grisar, 
pensamento que anda aí pelas livrarias, à mão de toda a gente! 
Não entendo — nem quero julgar. — a > psicologia: de um homem 
culto que se contenta com desorientar o público, tendo embora cons
ciência de que, assim fazendo, se suicida”. II. 20. É sempre assim: 
a polêmica tende a ganhar em Violência de agressões pessoais o que 
perde em serenidade de argumentos objetivos! -- -
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Capítulo II

O PAPADO

5 o  Papado, diz em resumo o Sí. F. H.,^é uma insti
tuição humana, nascida muito depois das origens do cris
tianismo. Nem o Evangelho lhe subministra um fundamento 
bíblico, que lhe fizesse remontar a Cristo a  sua primeira ins
tituição, nem o conheceram os primitivos padres e escritores 
cristãos. O que se pode reconhècer a S. Pedro e à sede ro
m ana é apenas uma preeminência de-honra, nao um
maáo de jurisdição. ..... • . .  ̂ ,

D esabaiadam ente afirmado. E starão as provas à altura

destas promessas? A ver. .
' 1. “O único fundamento escriturístico do Papado, ale

gado pelo romanismo”, IV, 5, é o texto de S. Mateus. ■ É 
o que já  havia dito Carlos Pereira (pp. 214, 215). Respon
demos examinando os outros textos de S, João e de S. Lucas 
em I.R . C., pp. 29-34, e C. P. 20-26. O Sr. F. H., preferiu não 
tomar conhecimento dêsses trabalhos e repetiu impávida
mente em 1933 o que se dissera em 1920, como se no inter
valo nada se escrevera sôbre ò assunto! Maneira económica 
de polemizar! _ ’ ^........../  . . . ...._ . ., . . .  . i , .

Sôbre o texto clássico de S. Matelis (XIV-Í6) : “tu  és 
Pedro”, diz-nos o Sr. F. H. que nada demonstra porque “foi 
interpretado de três modos diferentes” . Por pedra, entendem 
alguns a  Pedro, outros a confissão dè Eèdro, outros ainda 
-a Cristo” . IV. 5. Já  havíamos respondido a esta objeção em 
1923 na IRC, p. 35 e sgs. O Sr. Ernesto de Oliveira reper
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tiu-a em 1930. Fomos de novo constrangidos a voltar sôbre 
o assunto, CP, p. 28 e sgs.; 9-110. O Sr. F. H. ainda uma 
vez prefere não tomar conhecimento de todo êste passado e 
retrilha despreocupadamente a mesma objeção!! Amanhã 
surgirá um quarto defensor do protestantismo brasileiro é 
com a mesma valentia dirá, em livro intitulado “O Papado: 
e o Pe. Leonel Franca”, que da palavra pedra alguns Santos^ 
Padres deram uma interpretação diferente e que portanto 
o texto nada prova porque onde há diversidade de exegese 
tM as.as exegeses são falsas (9). . x c

Mas o trecho de S. Mateus não encerra só o v. 16, tu  és  
Pe(^o..r Lpgo a seguir Cristo diz a Pedro: “Dar-te-ei as chas 
ves do. reino dos céus, tudo o. que ligares na terra será ligado 
nos céus, tudo o que desligares na terra será desligado nos 

" céus”, Ao apóstolo promete o Senhor: sancionar no céu tudo; 
o "que .êie^ ligar ,ou desligar na terra^ no desempenho da 

"missão, que toe acaba de confiar, de pedra fundainental ;da 
Igreja e de clavígero do reino dos céus. — O Sr^F. H., com 
uma discrição admirável, julgou mais oportuno passar em 
silêncio inviolável os dois versículos de S. Mateus como .no 
mesmo inviolável silêncio envolvera os textos de S /João e de
S. Lucas.- ’ ' . '' . ...... 7r.

E-aí está quanto ao novo adversário pareceu suficien
te para estabelecer que os Evangelhos nada nos transmiti
ram acêrca da instituição divina do Papado. Sua crítica 
cifra-se em: l.°) duás repetições sediças. 2.°) duas omissões

(9) O que ai escrevíamos era profecia. Já surgiu - o defensor , 
previsto. Em 1936, como verá adiante o leitor, publicou o Sr. Li- 
sJnxas Cehqueira Leite um volume de crítica ao meu trabalho, e : ; . 
repetiu “a mesmíssima coisa. A afirmação do Sr. F. l í r  ò  texto-de 
S. Pedro é “o úniço fundamento escriturístico do Papado alegado - 
pelO' romanismo”, é falsa, materialmente falsa, provadainente falsa, -< 
mas, na genealogia dos advogados do protestantismo vai passando 
de pais a filhos como uma tradição inviolável. Com está obstinàção 
impenitente. e incorrigível em repisar o que é conhecido como êrro,
4 possível discutir com proveito? ’ -
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■ lMÍ.  Ao estudo da momentosa questão — exegese
meT  ^  evangélicos solução das objeções protestantes -  
dos ^  mais de 50 páginas (6-59) e quase
havia a IRC consagr ■ Para repisar e omitir, ao

£ ? ?  S o ° p á g i n 2 Ppareceram demasiadas.
..........  . . * *' * '' " r .

- è : tópo ií .«e se haver a^ im  com. tanto b *

mado de S. PED^°oedf s ^ EM EN TrJá o conhecem os leito-
9 6 v ^ o o  apóstolo S. João, S .C K -

res. La Pelo an0 escreve à afastada igreja de Corm-
m en te , bispo de Roma, . internas, uma carta
to, agitada por, discoráias e m antigos e mais preciot.
memorável, .um dos documentos mais^antig ^  g Clemente .. 
sos do cristianismo primi iv . uma ãutoridadé indiscuti-
é a inspirada pela conscienci intima_ihes a submissão ,
da, AOS perturbadores obedecendo,;,
m k suBeriores a-barta envia o papa'-
incorrerem em -falta Juntame . , q de- pacifiCação:
legados seus para ^ ^ á c i a  da intervenção do bispo de 
resultado coroou a efic voltou Corinto à paz
Roma: com a disciplina i * * « * * ^  C o ^
dos seus melhores dias e conse de Dionísio, bispo de
a Clem ente , cu]a ePlst°la’Q 0^ 0mingos mas assembléias 
Corinto- em, 170, se lia todos os aoming ... ;

dos fiéis. , ; .... _ a r f  H. contra documento

tao. importan . direto dos leitores as expressões em
para-subtrair ao_exame direto d+° ^ SDÍra a aut0ridade com
que, de modo tao ' tempis apostólicos, talava
que a ^  por S. * * £ 'à sig re ja sm a isd ^ tó n te , a ^ m  g 1 ^  ^  faTor d0
Afirma em seguida que naaa se f
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primado do papa porque da epístola não se pode saber nem 
que foi S. Clemente o seu autor-nem  que. era êle então 
bispo de Roma.. ‘‘Clemente não se menciona nem poderia 
fazê-lo na epístola e apenas fala em nome- da igreja de- 
Roma. A carta é endereçada pela igreja de Roma à igreja 
de Corinto” . IV. 10. ^

Novidade na crítica? Leiam-se os artigos' do Sr. Oiticica 
publicados em 1926: “a autoria de. Clemente é duvidosa pois 
nem êlè assinou a~ carta, nem falou em seu nome; a carta 
é enviada da igreja dê Roma à  de. Corinto” .;.E. P. p. 166. 
Abra-se o livro d o 'S r . 'Ernesto de Oliveira, saído a  lume 
em 1930: Clemente “longe de fazê-lo em seii nome; o faz 
em nome da Igreja de Roma: é a Igreja de Roma que acon
selha à Egreja irmã”, p. 95. Quer,dizer que duas vêzes já  
sé havia resolvido a dificuldade; R P pp. 166-167; C P 61-64.

; ’ 7 Pela terceira ;vez, como se. nada-se houvêmxrespondíão,. 
erii 1933 o Sr. F. H. vem referver a mesma infusão insulsa.
E que já  se havia respondido? •

Não trazer a .epístola o nome de CLEMENTE/ nadà prova 
contra á sua autenticidade. Em época de perseguição era - 
da prudência m a is , elementar omitir o nome 1 do bispo de 
Roma. Ainda em tempos muito posteriores, na-perseguição 
de DÉcio, Cipriano fala-nos de epístolas recebidas da mes
ma proveniência sem nome explícito nem do autor nem do 
destinatário. Os legados que, ao mesmo tempo, Clemente 
enviara a Corinto explicariam de- viva voz -o que não era 
conveniente dizer-.por escrito. - Mas que a, epístola é de 
Clemente, e que Clemente era então bispo âe. Roma, é um 
fato histórico indubitável ..Afirmam-no contestes tôdas as ; 
fontes históricas mais antigas, D ionísio, HègÍS ipo, Iríneu, 
Tertulianó, Eusébio,. S. Jerônimo . .  .• Sobre, ,êste ponto a ' 
ciência moderna.não conhece;hesitações O último editor 
crítico das obras dós Padres apostólicos escreve serénamenv- 
te: “A longa epístola, que corre sob o nome de Clemente de 
Roma, é o primeiro escrito entre as obras dos Padres apos-
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tólicos cuias condições de origem sío'positivam ente conhe 
cidas e sôbre cuja autenticidade nenhuma duvida enste, 
an deren Echtheit kein Zweifel obwalten kann” (10) - 
que, por motivos óbvios, não s e  conhece diretamente da au to  
de Clemente sabe-se por outras fontes nao menos fidedig
nas Querem porventura os protestantes arvorar em canon 
da história que sôbre um fato passadl< W o so s  n°s!̂ e o n  - ? 
cimentos não se podem haurir senap de uma so fonte.

Concluindo: 1°) a carta é certamente de Cl e m e n t e  que 
então era bispo de Roma; 2°) a carta denota indiscutível-
tóente a consciência de uma autoridade.que .
ouer ser obedecida. E' ler-lhe o conteúdo. Os críticos
protestantes mals autorizados
Lightfoot- “O primeiro passo para o domínio dos papas .

acidente mals considerável, em  tôda a histona 
!  ^ i n ” aHarnack* “Êste escrito prova que’ já no fim
do i ?  século a comunidade romana possuía uma robusta

3 s á a a . t = s . s S B 5 S r
. . fôsse simultâneamente expressão de dever, de am  ̂ ,

autoridade  (11) • •

~  ~ ( 10)  Bihlmeyer, IHe T c o Z o ^ e v r e i
p. XXIV. A existência discutível em R “®rteza das nossas con- 
bíteros ou de outros bispos nada e dQ 0riente e do Ocidente
clusões' Ainda hoje em varia mnitiniícidade de bispos com
há uma autoridade' colegial ou uma bispos Cfr. D’Herbigny,
funções;diferentes. Só em Paris há 3 ou ^Dispôs. .
De Ecclesia?, t. II, pp. 276r277. , .  . . .. . , n t rí 7<F

.........  <n )  , LlGHTFO°T>.f 892 0/hS ck, . Togmengeschichte, I»,

%, epístola Clementina, -a s, e s S S :
naissante et le catholicisme, p. 146. o-naiicíimos sere-
“  h á  um  documento contra o papado, quando a analisam os sere
Z Z t ç é aquêle”. IV. p. 9. Desta »es, se me nao encano, .  Sr. P. 
H. conseguiu ser original.
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As dificuldades do Sr. F. H. resumem-se: l.o) numa
- lamentável omissão de textos originais; 2 °) numa reedição 

de velharias gastas. Polêmica sincera?

....... 7. Discípulo dos apóstolos, como S. Clemente, foi
S. I nácio, bispo‘de Antioquia e m ártir. Dêle possuímos tam- 

- bém; um- testemunho magnifico sôbre a primazia da Igreja d e ! 
-Roma. Ao ser levado prisioneiro para a  capital do império, 
escreveu o santo várias epístolas a  diferentes comunida
des cristãs . Dirigida igíeja'-romana, há entre elas ! umá 
que, pelo to m ■ e -pela qualidade dós elogios, contrasta viva
mente com as., outras. Roma é a igreja “que_ preside ria 
regjão dos romanos”, “que preside à comunhão dos fiéis 
vinculada pelo amor” .
; u Ao.examinar êste documento sucedeu ao Sr. F. H. uma - 

aventura curiosa, freqúentèméstás^iéruaições^^ue, na frásè :
: dó P P 1 Barbosa, cheiram ainda ao candeeiro da noite pre
cedente . ,  Não encontrando imediàtamente no texto grego 
? qne çprrespondesse “à comunhão universal' dòs fiéis”, ou, 

fetina, a “universo caritatis coetui”, julgou ha
ver descoberto uma fraude escandalosa (12) . O tradutor

■ (12) A propósito da tradução latina, por mim citada na ín
tegra, IRC. 108, comenta maldosamente o Sr. P. H.: “a que cargas 
d’água vem surgindo aí êsse latim sibilino, quando é certo que 
Inácio escreveu em grego? Com igual razão poder-se-ia citar ém 
japonês o bispo de Antioquia. Por que refugou b padre o texto grego 
origlnál, qué êle . muito bem conhecé?” IV. 13. — 'Êsse “latim si- 
bilinò , senhor, ê o de uma traduçao ctntiffCL g cléissicct- âsts epístolâS 
inaciànas,. feita antes da Reforma • e publicada geralmente nas edi- • 
ções dos padres apostólicos: Citá-la era mals um argumento em "" 

. favor, do- significado do texto grego: assim, o haviam; interpretado’ 
antigos tradutores antes dos interêsses polêmicos despertados pelò" 
advento do ■protestantismo.; Mais. .Todos, os que estudaram o apa  ̂
rato crítico para a edição das epístolas dé S. Inácio são unânimes 
em atribuir à velha tradução latina um valor pelo menos igual ao 
do original grego que não chegou até nós senão através de um
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latino interpolara o texto e o jesuíta brasileiro aprovara e 
utilizara a interpolação. Que escândalo! O Sr. F. H. em- 
bocou logo a tuba sonora e belicosa, pediu ao tipógrafo os 
negritos ou normandos mais carregados de sua caixa e em 
caracteres ultra-salientes imprimiu que “aquêle adorável : 
universo coetui do texto latino ERA UMA INTERPOLAÇÃO”.
IV. 13. E descansou sôbre os louros de tão gloriosa vitó
ria. Volvidos alguns dias, caiu-lhe nas mãos um livro e 
êsse o informou que, entre outros, o douto beneditino D. 
Chapman havia dado ao inciso de S. Inácio a mesma signi
ficação que o obscuro jesuíta brasileiro. Remordeu-lhe- :a .. „ . |  
consciência e emendou a mão num apêndice: “fui por de
mais severo na crítica. Com tôdã a lealdade retiro em tem- ; 
po a expressão [interpolação], deixando a crítiça somente 
pela metade”, p. 61. — Louvamos e aplaudimos a lealdade, 
mas deploramos profundamente que se entre a discutir assim ^

manuscrito único e defeituoso do século XI. Quem o há de dizer 
é-a autoridade protestante de Lightfoot, um oxforâman especiaU- . i 
zado na edição crítica dos padres apostólicos. Por falta de correção, . 
do original grego “no estabelecer as lições, as autoridades secun- ,, 
dárias são da mais alta importância. Entre estas a versão latina, 
por ser extremamente literal, ocupa o primeiro lugar... Dá-nos 
uma forma muito ma’s pura do texto, por ser isenta de várias ,cor- ^
rupções e algumas interpelações e omissões que desfiguram o grego , j
“The Apostolic Fathers, London, 1926, p. 99. Bardenhewer, na Ale
manha, não fala de outro modo: “A velha versão latina da coleção |
mista pode rivalizar de importância com' o manuscrito grego dá ||
mesma, coleção; dir-se-ia um decalque servil do texto grego; daí o 
seu alto valor para a crítica do texto orig nal”. Les Pères de 1’Eglise,-,, 
tr. fr. de Gcdet-Verschaffel, Paris, 1905, t. I, p. 81. O atilado senso -..-sj 
crítico do, professor, de, S.^Paulo .vislumbra, a mesma Importância 1 ;1 
numa tradução japonêsa!! — .Quanto ao “refugar o texto grego” .
— é simplesmente mais uma destas acusações falsas a que o.áço- 
damento do nosso adversário,:a cada instante, lamentavelmente: o 
arrasta. Abra CP e a pp. 58-59 encontrará a exegese crítica do texto 
inaciano feita imediatamente sôbre o originar grego. — Por que a  
tentar com semelhantes processos insinuar no ânimo dos leitores 3 
dúvidas sôbre a honestidade intelectual de um autor? Não é digno. - - J

' . ' ' ' .tffl
' ti
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questão. Se ò improvisado polemista deS . p L o Z t t a u a  
as suas leituras verificará. que, não sòmente D. ChapS  

T * * * * 05 céticos de. nomeada européla S
^  Ottiger, Van Laak, m  Gjoot 

Cayre, T ixehont, etc., etc., assim traduzem e interpretam o 
trecho ceiebre de S. Inácto. Assim também o haviam en
tendido os antigos tradutores. As outras interpretações ' 

■eSSaS> Sim’ é 3ue são tendenciosas; nasceram da necessidadt 
em que se viu o: protestantismo, de eliminar, para v*er 
tudo o que pudesse depor em favor de Romã e da organi’ 
zaçao . eclesiástica nos primórdios do cristianismo Daí a  

. sua ogeriza.cqntra-as. epístolas de S. I nácio e nomeadamente 
contra a dirigida aos romanos. Mas a ciência vai passando
poi-cima dos preconceitos de seita e a verdade acaba triun- 

; fando. v, _ ....... _ _ . . . ,  - -,r-, u ,

• Que 0 Sr- F- H. desconhecesse por completo o estado 
: em que ;se;achava o debate entre c r í t ic o s fe e  lam en tar"  
mas enfim entende-se. O que se não entende é que haven
do eu estabelecido a interpretação — que êlè chamou de 
interpolada! sôbre a. análise imediata dq texto original 
nao dissesse o adversário uma. palavra sôbre êste ponto’
Vez° antif °  de evitar a discussão científica e imediata do 
ponto controvertido para ficar com o campo aberto à reite
ração infatigável das mesmas afirmações gratuitas!!

.. S: clia:ma a igreja .de Roma “a/que preside”
. T f í . oKà.evTcu,  de modo absoluto e sem nenhuma restri-

çao- O -:^clS0 9ue se lhe segue: “no lugar da região dos 
romanos .nao lhe restringe o espaço; porque o verbo grego ' 
exige em genitivo o lugar onde se exerce o poder Aliás <?p 
melhante interpretação são se emoldura no contexto. Em = 
quanto das outras igrejas diz o mártir que “estão neste ou 
naquele lugar (a que está owr?? em Êfeso”, etc.), de Roma 
afirma simplesmente “a que preside” Ecclesia praesidens•
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òomo nós dizemos, sem aditamentos, do chefe de uma cole-  ̂
tividade: é o presidente. j

Seguem-se vários epítetos laudativos, depois dos quais, | 
o autor v o ltaa  insistir sôbre a idéia de primado: ttpoKa&rgávn ... 
tt)s ày  àwys-  Roma é a igreja que “preside ao amor”, isto ;
é, a comunhão dos fiéis vinculada pela caridade. Arbitra- ^
ria interpretação? Dé modo algum; impõe-na a análise . 
semântica do texto. A palavra ópape encontra-se na primi
tiva literatura cristã com o significado de igreja ou assem- .. . . . 
Uéias dos fiéis. Talvez S. Paulo já  a emprega neste sentido. . |
S. Inácio certamente (cfr. Phil. XI, 2; Smyr, XII, I; Trall. .
XIII, 1, Rom: IX, 3). Aqui neste contexto não se lhe a d a p t a ; f |  
outro sentido. O verbo “presidir”, de origem militar e im- j
plicando jurisdição, constrói-se ou absolutamente, ou com 
um complemento em genitivo que indica o lugar em que, |  
o u , a , .coletividade a que se preside. Quando Lighi;foot 
aventou a idéia de traduziro texto “sobressair pela caridade” 1
esqueceu que o verbo presidir não comporta êste significado. j
ir p o k a #  e <r 6 a t ,  no grego clássico, é sinónimo de. go- . J
vernar (Arist. Polit, VI, 8, 17; P latão, De Legibus, 758). | |
Entre os autores cristãos ou se emprega na mesma acepção s|

’ de governo profano (S. Crisóstomo, in. Math. hom.. 7, ;ç ■ „ J  
7; S. Gregório Naziánzeno, Or. 43, c. 14) ou no de jurisdi
ção eclesiástica do bispo ou do presbítero. Neste sentido j
de govêrno episcopal emprega o têrmo S. Inácio na carta 1
aos Magnésios, C. 6 . O que se segue, na epístola aos roma- |
nos, acaba de dissipar qualquer dúvida que ainda possa pai- J
Tar no espírito. No cap. III, diz o Santo: “Eusinastes os_ . Jl 
outros è ô í ô à Ç a r  e: quero que fiquem firmes as pousas,. J j  
que, nos vossos ensinamentos, prescrevestes, i vTèWeare" .

. Roma, portanto, já exerceu um a autoridade de magis- i  
tério e de jurisdição: a outras igrejas ensinara e m andara., J |  
Refere-se porventura S. Inácio à  intervenção de Clemente j l  
em Corinto ou a outros fatos que nos são desconhecidos? J l  
Não o sabemos; o que é certo ér que no Oriente ao bispo de 1
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An«oquia já era conhecido o exercício do poder de Roma 
no domínio da fé e da disciplina. Termina o grande S

longínqua .igreja de Antioquia, para
(IX, t j :

o  br. F. H. para f^zer crer aos seus leitores que se tra

" ) W ' , t ™ 0a ®U“ 0 <le “uma prcsWência f c » ™ ,  não de 
êZ es’ Ú U i u w ^ T T  ̂ bmdade de discussão

CP 59 60 1 P "  n6s e analisados.

Resumindo-lhe a crítica em três palavras: lP )  um falso 
alarme pueril, de interpolação a indicar um-desconhecimento 
deplorável do estado do debate; 2 °) uma recusa obstinada

. 8 : Em lNÁCI° falava o longínquo Oriente em favor do 
primado de Roma, a igreja “que preside”. S.’ irineu vem 
t^zer-nos o testemunho das Gálias. Investiga o,santo bispo 

• L™° a, rM ?a da_ fe ou o. modo de chegarlao conheci
mento seguro da verdade revelada. O primeiro meio é-nos 
dado pela tradiçao universal da Igreja católica (nada de 
livre exame exercido mdividualmente sôbre a Escritura)
A verdadeira doutrina receberam-na os apóstolos de Cristo- 
a pregaçao apostólica transmissora da fé génúína é con
S m L t ^ V  pela_ Igreía “*n universuih m u n Z '  

.«̂ minata . Ad. haeres.%  10, 2 . Percorrer p o rtan to  as 
g e re n te s  igrejas é, chegar ao conhecimento désta “tradição 

p  ̂ oll(' a manifestada em todo o mundo” (Àdv. haer III 
3 1). Aí estão os bispos instituídos pelos apóstolos e os seus 
sucessores como guardas vigilantes da ortodoxia. A tradi
çao universal da Igreja conservada pela sucessão dos bispos 
que nos ligam aos apóstolos e por êles a Cristo, eis a primei-
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ra  norma segura de fé, capaz de distinguir os hereges dos
fiéis. .....  _

Não haverá, porém, outra norma não menos segura,
porém mais rápida? Há, responde I rineu , há uma igreja, 
a maior de tôdas {máxima), antiquíssima e de todos conhe
cida, fundada em Roma pelos apóstolos Pedro e Paulo, que $ 
nos permite confundir imediatamente quantos por vanglória 

• ou- por cegueira se desviam do verdadeiro caminho. “Pois.....
com esta igreja, por causa de uma preeminência de poder, ....
é necessário que concordem tôdas as igrejas, isto é, os fiéis 
de tôda a  terra; nela é que os fiéis disseminados por todo o 
mundo conservam a tradição que vem dos apóstolos” (13).

Êste magnífico trecho que sôbre o primado da Igreja 
romana na função de conservar a fé nos deixou o bispo de 
Lião, formado na escola dos discípulos imediatos dos após
tolos, tem sido o martírio dos exegetas protestantes. Não 
há tortura a que o não tenham submetido para obter que 
não diga o que manifestamente diz a quem quer que o leia 
sem preconceitos. A multiplicidade de interpretações que, 
desde Neander até G ieseler è Langen, se-vão sucedendo 
-ininterruptamente, prova, de um lado, a insuficiência de cada,
' uma delas que, 'de regra, só satisfaz ao que a inventou; de 
outro, a tenacidade irredutível de um precbnceito que se não 
quer dobrar à objetividade dos fatos. T urm el recolheu em 
obra recente quase tôdas estas objeções gastas e a grande 
originalidade do Sr. F. H. consistiu em copiar três ou quatro 
páginas de T urm el  (14). f  13 14

(13) “Ad hanc enim Eccleslam propter; potentiorem (Cod. Cla- 
.j romont.: potiorem) . principalitatem. necesse est omnem convenire

Eccleslam, hoc est, eos qui sunt undique fideies, in qua semper ab, 
his, qui sunt undique, conservata est ea quae est ab apostolis tra-
ditio”. Aãv. haers. III, 32. • - > ‘ ,.

(14) É bom que o leitor conheça de perto' as autoridades em 
que se arrima a polêmica protestante da nossa'terra. Turmel é  
atualmente um padre suspenso de ordens e excluído do seio dà 
Igreja, por se haver envolvido nas mais tristes aventuras. Em 1906
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Necesse est omnem convenire eccleslam. Convenire, di- 
zeni os críticos protestantes, significa, neste passo, não con
cordar, mas concorrer; necesse est, implica/.uma simples 
necessidade física, não uma obrigação moral. O texto de 
I rineu ;tfina,:;portanto, a dizer o seguinte: “Os fiéis do mundo 
inteiro se encontram em Roma aonde são necessáriamente 
chamados pela importância êxcepcional da cidade; ou, se o

. e ,190.7. apareceram na. :Revue d’histoire e t de littémture religieuse 
dois artigos: mais ou rnenos .escandalosos sôbre o* dogma trinitáriõ 
e o culto dç Maria, ,.u^;. asjinado por A .B upin , outro por G. Herzog. 
Os católicos imprèssionaram-se vivamente e procuraram identificar 
os.autores. Saltet, prof essor em Tolosa e Portalié, em Paris, aplicando 
os princípios ̂ científicos da-crítica interna, conseguiram estabelecer 

.dependência^ estreita èntre--os dois autores .e .os livras de 
Turmel. O padre Jndigitado negou e desculpou-,se "dizendo não ser 
responsável pelo êrro que dos seus livros-ou manuscritos podiam 
fazer outros escritores. Era^uma, situarão pouco;;definida.. Conti
nuaram,- porem, os estudos e ás investigações: o "resultado ã  que 

: fmalmente se- chegou foi que Dupin e Herzog erárii;.apenas dois 
nomes postiços de um ,só Turmel verdadeiro. E êstes dois nomes 

^desapareceram inesperadamente;,da;;.cena literária. Mas os livros è 
artigos contra. a Igreja .e ; os dogmas católicos foram-se multipli-‘ 
cando prodigiosamente: era um esquadrão .de historiadores das dou- 

-vármaa cristas>que-descia ' a feIiçà̂ ' contra' o catolicismo. Gallerand 
escrevia sobre a Redenção, A. Vaureck, A. Lagarde/ a .- Michel sôbre 
a penitência. O leitor já terá adivinhado. Sob todos êstes pseudó
nimos escondia-se o infatigável Turmel que continuava ainda a negar 
as suas responsabilidades, a vestir.batina.e celebrar missal! Quando 
L. Couchoúí) 'iniciou há" pòuco uma biblioteca contra o cristianismo 
entre os seus colaboradores apareceram L. Coulange e H Delafosse-’ 
mais dois criptônimos de Turmel!! Só finalmente èm 1930 uni pró  ̂
cess0 em regra-' apurou - tôdas 'estas responsabilidades -dêste padre 

i.mdigno que. durante 25 anos não se conservara na Igreja senão para 
,a,traiçqá-la:. - Turmel-foi-í então -suspenso  ̂a 1 âivinis :  25 anos de mèn- 
hras, de falsificaçõès, de- duplicidade, de" traições, de um • pseudo

. himato multiforme-a encobrir tôda uma literatura de guerra sub- 
dolá e desleal!! ' Pois é -êste-homem, animado dêste õàio contra 6  
cristianismo, que o Sr. F. H. foi escolher para mentor: Turmel é 
o seu quinto evangelho. A propósito de S. Clemente, de S. Inácio, 

e S. Irineu aparecem as suas críticas como “a expressão da ver-
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quiserem, Roma é o confluente de tôdas as igrejas. Êsse 
concurso dos fiéis de todo o mundo à cidade imperial serve
para  m an ter n a  igreja desta cidade a  pureza da fé; p o rq u e .....
o ensino eclesiástico de Roma, estando confrontado, sem 
cessar, com a sagrada tradição de diversas igrejas, é inacessi-
vel ao êrro” . IV. 22. ■ _ _

— Respondamos . Convenire pode . significar a  concor- ■_
rência física  dos'corpos num  m esm o -lu g a r  ou  a  concor- ...
dância espiritual das almas- num a mesma doutrina (15) . 
Qual o sentido que aqui se lhe deve atribuir? O contexto 
exclui o primeiro e impõe absolutamente o segundp. Supo
nhamos por um instante, que convenire significasse concor
rência física dos enviados de tôdas as igrejas. A que se re
duziria então o argumento de Irineu? Querendo demonstrar 
que não era necessário percorrer tôdas as igrejas para mos
c a r  a  unidade, da féça tó lica ,m asb as ta ria  para isto mter- ^ 
rogar.o ensino da Igreja de Roma, acabaria, em última aná-

dade” IV 10 — Enquanto o protestantismo brasileiro vai assim 
renovar ai suas “fontes” de discussão no “Papado” de Turhbx : 
eis como a crítica racionalista e .in su sp e ita ^  . Guignebert

$u& Èistória • dos doffíiútò -
“desconsidera-se a si mesmo pelo método todo subjetivo. segundo o ,  ; 
qual aproxima textos truncados, datados e. retalhados ao sabor de 
suas hipóteses pessoais... Encher-se-iam páginas e paginas com as 
singularidades, ridicuíarias e extravagâncias que se encontram ao 
correr da leitura dêste grande volum e... Em verdade^ eiJc° ^ ' | e 
também nestas 450 páginas uma ciência patrística em si admirá 

■ - vel • Mas tudo isto não compensa o resto. -O .hvro procede Ôe um ..y .
espírito falseado pelo abuso -do sistema e por um subjetivismo des- . 

. cabelado”. Revue historique, t. CLXXI, 1933, p. 569. Totmel tem 
sido nestes últimos tempos ò companheiro de cabeceira inseparâve ■ 
do Sr. F. H. Há sempre na. escolha das autoridades em que um se 
arrima a revelação de uma psicologia muito instrutiva. - ^

05) Na acepção de “concordar” emprega o mesmo tradutor la- . 
tino de Irineu no Liv. IV, 21, 3 (Migne, VII,’ 1045). A preposição 

. qd é a versão literal de óijs que se constrói com os verbos aviupoveiv 
ou ffvfíSaíveiv empregados pelo Santo.
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lise, não provando cousa alguma, mas afirmando puerih 
mente o que devera demonstrar: os peregrinos de tôdas as 

le g a n d o  a  Roma, verificavam maravilhados^ qúe 
todos professavam a mesma fé. Mas então onde está o argu- 
“ ieÇl?, nqvq? onde estáaprincipalitas potentior, a autorida* 1-* 
de superior da Igreja de Roma (16), desta Igreja “maxmia 
e\  •?™?ibus C0Snita”? E se porventura não houvesse concor® 

°hde estaria a verdadeira.fé?qual seria o critério d a : 
0^ 0X̂ ?  A siniples presença ou reunião física dos fiéis de 
outras igrejas não traria nenhuma-resposta precisamente ao 
Pr°hlema posto por Irineu: como distinguir a  verdadeira dou-- 
trinf  apostólica das adulterações , introduzidas pela heresia . 
•E e ra 'e sta  com efeito a situação histórica, rèal. A Roma 
confluíam não só os fiéis senão também os-semeadores do 
êrrò. Quando Irineu escrevia j á lá tinham  ido;TEÓDOTo, Co- 
riário, Valentino, Cerdão, Marcião, Praxéis e outros/ Por 
que se conservou então a unidade da fé, senão porque Romáy' 
isto é, os bispos de Romã, condenaram estas , heresias- e as 
outras igrejas concordaram com os seus èrisinameiitòs?" 
Para o bispo de Lião — é preciso não o ter lido nunca para o' 
ignorar — a verdadeira doutrina conserva-se pela sucessão 
dós bispos, depositários da ortodoxia, nunca péla confluên-- 
cia.fortuita de peregrinos. Continuèmos ã  lê-lò neste mes-

. (16) Principalitas, na linguagem comum de S. Irineu equivale 
a direito de mandar — jus principanãi, — autoridade. Cfr. II, l, 2-
I, 30, 8; 31, 1; 26, 1. De Deus diz: principalitas, quae est super 
omnia.—  Note-se ainda que Irineu atribui e, principalitas poten- 

, tiory não à Roiria, capital do Império, sede' da autoridade civil, mas 
:• à ■ igreja- 'de Roma:: antiquíssima, maxima, omnibus '-cognita, fun

dada. pelos gloriosos apóstolos S.. Pedro e S. Paulo. Nunca, nos es- 
: oritos da-igreja primitiva, nem em S. Irineu, como nem em ‘S. Inácio 
ou S.-Clemente se une ou relaciona a autoridade potentior da igreja 
de Roma com a situação civil- da capital do Império; Roma im
perial, metrópole do paganismo perseguidor dos' cristãos, nenhuma 
autoridade podia conferir, aos olhos da consciência Religiosa dos 
primeiros fiéis, à igreja de Roma, sempre-a primeira vítima, è a 
mais provada, dos editps imperiais de perseguição. • ' i.
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mo capítulo e o seu pensamento brilhará em tôda a sua luci
dez. Depois de enumerar a série dos bispos de Roma que su
cederam aos apóstolos, Lino, Anacleto, Clem en te ; depois 
de lembrar, como aplicação concreta da doutrina geral que 
enuncia, a intervenção eficaz de Clem ente  junto aos fiéis de 
Corinto, aos quais enviou postentissimas litteras ad pacem 
eos congregans et reparans jidem eorum, conclui nestes têr- 
mos: “Por meio desta ordenação e sucessão, a tradição dos 
apóstolos e a pregação da verdade chegou até.nós. E .esta 
demonstração é pleníssima a mostrar-nòs que só há uma fé 
vivificadora é  que na Igreja sè conserva e transmite, em ver
dade, desde os apóstolos até os nossos dias” (17). Aí está o , 
princípio fundamental e a norma verdadeira da ortodoxia. 
Não se apura a sinceridade da doutrina evangélica pela con
vergência casual de'cristãos que se encontram nesta ou na
quela. metrópole mais frequentada e aí conferem as suas
opiniões, como: num.moderno parlamento "democrático. E’: á-,
tradição da Igreja, confiada aos pastores, que transmite a 
integridade dos ensinamentos apostólicos; “pór esta ordena-- 
ção” é que a verdade chega até nós.

Por. aí já  se vê a significação do necesse est do texto. 
de I b in e u . “Na sua pena, diz F. H., a obrigação moral é 
expressa por dei e o têrmo anagkê (ou andgkàion) designa 
simplesmente a necessidade física, o resultado inevitável”. IV, 
21. Õ mentor do Sr. F. H. não o informou bem. Anagkê, 
tanto no grego clássico como, em particular, nos escritos ds 
S. I rineu , significa uma e outra cousa, tanto a necessidade 
física quanto a obrigação moral (18). ‘ O contexto decide, 17 18

(17) “Hac igitur ordinatticné et successione, ea quae est ab
Apostolis traditio et veritatis praeconatio pervenit usque ad nos. Et 
est pleníssima haec ostensio, unam et eandem vivificatricem fidem 
esse, quae in Ecclesia ab apostolis, usque nunc sit conservata et 
tradita in veritate”. Adv. Haeres, III, 33. •

(18) Cfr. por exemplo S. Irineu Adv. Haeres, I, 6, 2; III, 12, 
14; IV, 1, 2; IV, 33, 9.

http://www.o

O PAPADO — 43

r  V T  ’ aa esP6cie de determinação de que se
- ra ta , iNo caso presente, como acabamos de ver, trata-se de 

, uma necessidade lógica, proveniente da natureza das cousas 
implicando ao mesmo tempo e como consequência uma obri- 

,  ^ ç a o , moral ; ̂ Porque a  igreja « m an a  p o l i  uma “ aut a £  
dade superior !, é o-centro de unidade da fé, é^natural que 
t« las  ;as igrejas fiéis à  tradição apóstéliea com eia concor- 

. dem^çomo cada igreja tem o dever de com ela convir se não 
quiser desgarrar, da verdade mas- conservar' “quae est ah 
apostolis traditio” . Só assim as palavras de Irineu se podem 

. . interpretar de modo coerente; só assim a sua argumentacã^
. se torna inteligível. Fora daí são contorsões e violências que 

se nao explicam, senão por um partidarismo apaixonado 
. ‘‘IntoleráverV com razão chamou Harnack ao antigo subter- 

fugio dos seus correligionários, ist nicht ertraeglich (Doa- 
mengesçhichte I ,  446). ? .. . K 9

- A n t e s  de terminar o estudo sôbre o testemunho de
S‘ lRiríEY’ quero chamar a atenção dos leitores sôbre as 3 
observações com que inicia á sua; crítica o Sr. F H

; “Observarei: a) que o texto latino está incompleto na 
citação” . IV p. 14. ' ^

Incompleto, isto é, truncado ou mutilado, não- in
completo, isto é, não citei em latim iôda a página ou capítulo 
inteiro de I rineu, é exato. Nem era mister; dei-apenas o 
*ext0 íatino do tópico mais importante que constituía a base 
da argumentação. Que mal há nisso? Tôda citaéão não está 
nestas condições? -

: b) q u e a  ^adução do padre é feita sôbre texto mais 
T ^ 1?’ mas sem 0 cabeçalh0 que é de suma importância” 
IV. 14. — A tradução reproduz fielmente não só o inciso em 
que se afirma “a potentior principalitas”, mas todo o longo' 
período em que se enquadra, para que o leitor tivesse diante
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dos olhos o seu contexto imediato. Há porventura neste 
proceder alguma quebra de lealdade científica? Não citei 
“o cabeçalho que é de suma importância” . Não há cabe
çalho algum; há  os períodos anteriores que constituem o 
contexto mediato; não os citei porque-estava obrigado a  re
sumir m atéria muito ampla; a  S. Irineu consagrei apenas 6 
linhas de texto e uma nota. IRC. p. 108. Mas êste contexto 
é “realmente de suma importância” L êle é que determ ina^ 
o objetivo e a fôrça , do argumento d a  bispo de Lião; êle é,^ 
como o leitor já viu, qué exclui peremptoriamente qualquer 
das evasivas multiplicadas debalde pelos exegetas protestan
tes. Agradeço pois ao Sr. F. H. a oportunidade de o aduzir 
no debate. Mas por que insinuar que eu havia omitido uma 
peça do processo contrária à  interpretação genuína de S. 
J rineu? . ^

c) “Que à  sua tradução se ajuntam  três comentários 
de Duchesne, cuja tradução, no entanto, o padre repudiou”,... 

• iv , 15. — Magnífico! Nova regra de crítica! Não se podem 
citar os comentários de um autor sem lhe seguir também 
a tradução (19). Mas qual é a tradução de Duchesne? Po

* tentior principalitas verteu êle por preeminência superior” . 
Para melhor acentuar a superioridade primacial da Igreja 19 *

(19) Em matéria de tradução o Sr. F. H. é incontentável. 
Porque ao verter uma carta de Melanchton acompanhei de perto 
o texto e duas notas de Denífle, citado explicitamente entre as 
fontes consultadas (I R C p. 209), o professor paulista armou a 
escândalo. A fim de produzir nos leitores3ingénuos a impressão, de 
que eu falsificara ou mutilara o texto, reproduziu em cliché a pá
gina de Denífle!! Agora, irrita-se porque não segui, letra por letra, 
a versão d e ,Duchesne! ! É . preciso, a vtodo custo, incutir no ânimo 
dos correligionários protestantes ~que a minha polêmica é feita, dè;' 
deslealdades científicas e reticências criminosas. No dia em que um 
adversário sincero me demonstrar, não uma* falsificação voluntária, 
que essa não se'encontra, mas algum engano inconsciente nos'meus 
escritos, serei o primeiro a agradecer-lhe e retificar o que a ver
dade exigir. Mas estas encenações que visam armar a efeito só
fazem mal a quem as inventa. Houvera argumentos sérios! .
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de Roma, ò grande historiador serviu-se até do ,,mo 
p rem o  pleontatica.. Quem dix p r e e n ^ é n c f c d í  S J ’ 

. “ dade-.PnmazÍA” (Cândido de Figueiredo)- à idéia
no substantivo, acrescentou D uchesne ô adjetivo-sime" 

n o r^  para excluir, qualguer ambiguidade Em r l c ã o  ta
^  lg:r®Ja 5?mana preem inente, é superior Foi esta 

mesmíssima idéia que eu traduzi com outros íêrm o^ “e í  
razao de sua primazia dè poder (poder =  principalitas - hri 

- mazia P rtfn tW )  -. O comentário de DucHESNE^frisa ainda 
meihor o ^ c a n ce  d o jex to . Dificilmente, d i^ ê le  p o d ^ a  
encontrar-se uma expressão mais n ítid a .. . 2.o) da C ™  
tancia soberana, umca da Igreja romana, como testemunha 
g" arda e da>tradição apostólica; 3°) da sua preemi'
?2m iaASUPtn °r n° COnjunto das cristandades” (ir c  109) 
(20) - Al esta: çomo-órgão e guarda da fé, a  Igreja romana

í»f única e soberana; na-:hàrmonia uni 
: versai das igrejas, ela salienta-se com a superio ™  de sua

a Z e^ n ? a ' ElS ° que dizia II século S: M neu. Eis o 
. .que xiiz Duchesne,-interpretando-o; eis o que havíamos dito 
também nos; eis o que obstinadamente não quer ver o dal 

. tomsmq,protestante. . ; ; 4 % .  aalT ,

do T n -  -  T T 886 ràpidamente as três observações " do Sr. F. H. seria levado a crer que mutilamos o texto clás
sico de I rineu  e falseamos D uchesne atribuindo-lhe opiniões 
por ele repudiadas na sua tradução. Não é digno.

. . . " nmp/Ml*.?;
'» 0*2. * r â c, ^   ̂-..
• ; -ÁiíÂC-'

■ o • (20) . A se^ lr °:.Sr.. F. H. cita a intervenção de T Í rineu W n

$ 6 2 8

incomodar com .  recpoata. E a polinica *“  "

com
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9 . Numa defesa do protestantismo um a alusão á  S. . 
Cipriano é número obrigado de programa. Todos sabem 
que na controvérsia batismal o grande bispo de Cartago 
desgarrou da tradição católica, arrastando no seu êrro mui
tos colegas da África. Advertido pelo papa S. Estevão, o 
seu temperamento ardente encandeceu-se, e, nestes momen
tos de exaltação apaixonada, escreveu ao bispo de Roma al
gumas cartas em contraste aberto com tudo o que ensinara 
e praticara nòs bòns dias serenos em que se costuma ver e 
dizer a verdade na plenitude de sua pureza. Nestes do
cumentos de origem turva foi a apologética protestante pes
car os seus textos contra o papado. A crítica moderna, se
rena e imparcial, também neste ponto vai ultimando o seu 
trabalho de justiça vitoriosa. As afirmações ditadas no 
ardor das discussões têm o valor que já lhes dava De Maistre, 
quando a propósito desta mesma questão formulava o prin
cípio geral de bom  senso : “o'têstemunhò de um homem,-por 
maior seja o seu merecimento, não pode ser recebido; todas 
as vêzes que podemos suspeitá-lo sob a influência de alguma 
paixão capaz de o enganar” . Du pape, 1. I. c. 8. O Cipriano 
anterior à controvérsia batismal, tranquilo e sem ressenti
mentos pessoais, porta-voz. desapaixonado da grande tradi
ção católica, êsse, não obstante as deficiências e lacunas de 
sua eclesiologia, depõe em favor do primado de S Pedro e 
dos seus sucessores (21). Procuramos resumir estes resul
tados a que chegaram os críticos mais recentes e autorizados 21

(21) Os próprios críticos protestantes e ràcionalistas reconhc-■ 
çem as incoerências entre o Cipriano da controvérsia e o Cipriano 
anterior “Quando Cipriano. .: tenta ainda -conservar a unidade da 
S a  falta-lhe o solo sob os pés e as suas afirmações vacilam no 
ar Consoante a sua noção da Igreja, a unidade deveria logicamente 
achar-s» onde se acha o bispo de Roma”. -O.' R itschl, Cyprian von 
Karthago, Gõttingen, 1885, p. 140. “Indubitavelmente no conflito 
com EstêvXo pôs-se Cipriano em contradição com as suas opinioes 
anteriores sôbre a importância da cátedra mmana na Igreja  ̂A. 
Harnack, Dogmengeschichte, Freib. í. B. I, 421 — É cousa liquida
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em IRC, 109 e posteriormente em RP _  183-195. Citamos
m? is:;de 20 text.os em que o,bispo de. Cartago,afirma:

1. °) que S. Pedro é o fundamento sôbre o qual Cristo 
' ^ Im -rUÍU a ^Ua i^i;eja’ super quem P°suit et fundavit Eccte-

2. °) que esta função não é pessoal mas inerente à sé 
de Roma, onde os sucessores de S. Pedro continuam a desem-

- penhar a misão de sustentar e unificar o edifício da cristan
dade. A sé de Roma . é ‘‘locus Petri et gradus cathedrae 
sacerdotalis”, é “a matriz e a raiz da Igreja católica” . Estar 
em comunhão com o Papa é comungar “com à unidade da 
Igreja católica” . A S. Cornello escreve o bispo africano, 
pedindo deponha Marciano, bispo de Arles, nas Gálias, que : 
aderira , ao cisma do Novaciano e comunique logo o nome 
do seu substituto para que os irmãos- da África soubessem 
a quem se deveriam dirigir. Bispo deposto pelo Papa é bispo 
separado da comunhão católica; bispo substituído pelo Pàpâ" 
é jiispq  com quem devem comungar os fiéis de tôdàs as

' Que responde a tudo isto o Sr. F. H.? Cita-nos dois ou 
três retalhos de cartas escritas durante os estos da contro
vérsia. sôbre o valor do batismo- conferido pelos heregés. E 
'dépõis lembra o texto em que S. Cipriano sê réfere à cáte
dra ãe Pedro como “à igreja principal de onde se origina o 
sacerdócio” . Principal, comenta apaixonadamente, “tam
bém aqui se poderia admitir com o seu sentido usual sem 
que daí resulte a referida jurisdição” . IV, 25. E pouco 

■ adiante, abordoando-se em Turmel : Roma é a igrêjà “prin- 
cipáí”, isto é, a primeira do ponto dé vista'cronológico” . 
Gorho se S . Cipriano não soubesse qúê á lgréja^dê Jerusalém "

para quem tem olhos de ver. Mas a polêmica protestante da nessa 
terra continuará- eternamente a citar êstes trechos : apaixonados 
como reflexos do verdadeiro e genuíno sentir do grande bispo de 
Cartago! Sem estas infusões mil vêzes refervidas de que poderia 
ela viver?

tolicas.com

http://www.c


48 — POLÊMICA SINCERA?

ou de Antioquia foram fundadas “cronologicamente” antes 
da de Roma! Mas a causa protestante exige esta interpreta
ção .. . E aqui termina a crítica do Sr. F. H. sôbre o teste
munho de S. Cipriano. Todos os outros passos por nós ale
gados — de 20! ! — que esclarecem definitivamenté a  
opinião do bispo de Cartago, ficam para os seus leitores en
volvidos nas sombras de um silêncio que não nos é possível 
chamar de leal. • ........

10. Com o pêso singular de sua erudição e a  inde
pendência de seu caráter, S. J erônimo é mais um teste
munho valioso em favor do primado de Roma. Melecio, 
Vital e P aulino pleiteavam a sede de Antioquia e semea
vam a discórdia e o cisma. S. J erônimo apela para Roma,

.ovelha para o seu pastor, a.pastore prqesidmm ovis flagito. 
“Para seguir a Cristo, quer seguir o papa na certeza de estar 
assim em comunhão com a cátedra de Pedro. Sôbre esta 
pedra sabe que foi edificada a  Igreja., Quem comer q cor
deiro fora desta casa é profano; quem não se achar nesta 
arca, perecerá. Quem não recolhe com o papa, dissipa . . . 
Que Damaso decida: e êle não hesitará em afirmar Jres„
hipóteses” (22) .  ' 22

(22) “ Ego nullura primum, nisi Christum sequens Beatitudim 
tuae, id est, Cathedrae Petri, communione consocior. Super íllam 
Petram.aedificatam Ecclesiam seio. ^ cu m S u e  “ ctra. ha^CA T £ - ._ | 
agnum comederit profanus est. Si quis in arca Noe non fue > í  
ribit regnante diluvio... quicumque tecum non colligit, spargit... 
Dòcerriite, obsecro, si placet, et non timebó tres hypostases dicere ; 
Evist XV 2, 4; ML, XXII, 355, 357. O SrrP. H.,-conforme o seu 
louvável costume, tantas vêzes salientado, cala tôdas as expressões 
do trecho e'diante do leitor'.incâpaz de julgar, por subtração dos . 
autos afirma desabalamente: “Tôdas as palavr,as elogiosas de Jero- 
uimo’ pisadas em um gral, não dariam uma pálida essência da ju
risdição exercida pelo bispo de Roma sôbre seus colegas”. IV, 30. 
Audaces fortuna juvatl
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■.. Não se poderia desejar depoimento mais explícito nem
maiS VigOrpSO; . ; -

/ Mas ao Sr, F. H. não falta a habilidade de salvatérios 
em todos, os apertos. Está lembrado o leitor? Há dois 
G risares.. .  Assim também há dois Jerônimos. O que es
creveu a  carta acima é o J erônimo “jovem que andava a 
cortejar o bispo de Roma”! IV. 30, "Mais farde, desgostoso 
de Roma, o fogoso africano” é de -pensar bem diverso. - : 

Não pedirei ao leitor que arquive esta descoberta bio-
■ gráfica. S. J erônimo, “africano’’!! A polêmica-protestante 

da terra já  nos habituou a estas enormidades históricas 
proferidas com á serenidade olímpica da mais "perfeita ihb:": 
cência. Pediremos apenas ao Sr. F. H. a prova desta mu
dança de pensamento. A prova, encontrou-a êle em G ore, 
qué cita a  epíst. 146 do Santo. Desastradamente, o documen- 
td não vem ao caso. A um anónimo, descabelado (yecors) ; 
ouvira S. J erônimo afirmar que os diáconos precediam aos 
-presbíteros. Em apoio desta extravagância citavafse o exem -:í 
pio de Roma, onde os diáconos, por acompanharem de perto

■ ao Papá, eram tidos ém grande consideração.' :Õ Santo re
truca que em matérias discipliiiáres, como esta, oá costumes 
particulares de Rõmâ não têm mais autoridade que ó de 
outras igréjás. Nada mais exato. È continua íextualmente: 
“Onde quer que haja um bispõ,'ém Roma ou ém Argubium, 
em Constantinopla ou em Regio, em Alexandria ou em Tanis, 
tem êle o mesmo mérito e o mesmo sacerdócio”. Epíst. 146. 
Ortodoxia perfeita. No poder de ordem, (ejusdem meriti, 
ejusdem sacerdotii) todos os bispos são iguais; a'plenitude

||do ; sacerdócio possui-a tanto ó? que pastoreia^fa-íigreja dé 
Roma como o que preside à mais humilde diocese da África.
O primado do Papa afirma-se no domínio da .jurisdição, não -: 
no da ordem. E de ordem éxclúsivamehte fala S. J erônimo. 
Todo o contexto o indica. Poucojantes, lêem-se "estas pala
vras: “Exceto a ordenação, que faz o bispo que também não 
faça o sacerdote”? palavras que não seriam verdadeiras nem 
inteligíveis se se mão tratasse somente do poder de ordem .

licas.com



50 — POLÊMICA SINCERA?

O depoimento alegado, portanto, não faz ao caso. Mas 
apertemos a argumentação e interroguemos, não a  G ore, 
polemizando contra Roma, mas a  J erônimo maduro e velho 
para vermos se, em algum ponto, retratou êle os seus ensi
namentos acêrca do primado de Pedro e dos seus sucessores.

A carta que citamos é de 376; o santo orçava então 
pelos seus 30 anos. Em 393, 17 anos mais tarde, na porta, 
dos 50 escrevia êle no tratado Contra Jovinianum: “Entre 
òs Doze um é o escolhido para que a constituição de um  
chefe cortasse a  ocasião dos cismas” (23)>- S. Pedro é, por
tanto o chefe do Colégio apostólico, instituído por Cristo 
para defender e conservar a unidade dè àúá Igreja. E como 
o perigo das discórdias, das heresias ejios .cismas é continuo, 
permanente será também a função da autoridade unifica
dora. Os sucessores de Pedro continuarão através das ge
rações a desempenhar a missão de pedra fundamental da  
lerei a Estar, em comunhão com a sede de Roma e seguro 
penhor d e o r io d o x ia f s e ^ í - s e  d e là T  arriscar-se ao nau
frágio, fora da arca da salvação. Assim escrevia ele em 376 
ao papa Dâmaso; assim volta a inculcar a Demetríade em 
414. O que ensinara aos 30 anos volta d confirmar aos 67, 
pouco antes de morrer . Depois, de lembrar à sua corres
pondente. como, sendo ela ainda menina, o papa Anastácio 
reprimira enèrgicamente algumas heresias vindas do Orien
te; aconselha-lhe, que, se repulularem os germes nocivos, se 
mantenha firme na fé de S. I nocêncio, sucessor do prece
dente, na cátedra apostólica, nem se deixe levar por nenhu
ma doutrina estranha (24) . Alguns anos antes, em 400, 
referindo-se precisamente à  fé romana, dizia enèrgicamente • 
a Pam m achio : “velho, não me afastarei da fe em que fui 23 24

(23) “Tamen propterea inter duodecim unus eligitur u . ca
pite constituto schismatis tollatur occasio”. -Adu. Jov., I, 26; ML, 
XXIII, 247. * ■ í  ̂ . ......

(24) “Et quia vereor, imo fumore cognovi, in quibusdam adhuc 
vivere et pullulare venenata plantaria, illud te pio cantatis aifectu

http://www

O PAPADO — 51

batizado: iliam senex tenèbo fidem in qua puer renatus sum, 
(25) ” . Eis a doutrina dè J erônimo, una, constante, coerente’ 
do prineípio aò têrmó de sua vida. Pedro foi por Cristo cons
tituído chefe, capnf, dos Doze; sua missão é defender a uni
dade da Igrejá è a  integridade e pureza da fé. E’ o que 
escrevia e ensinava inváriàvelmente aos 30, aos 50, aos 70 
anos, -é o que dizia-aò pâpã Dâmaso como a R ufino, a P am -  
machio, a JòviNiANO ou â Demetríade, amigos òu adversários 
superiores ou discípulos (26) \ Quando o Sr. P^ H- nos insinua 
um a manobrà desleal do santo parã “cortejáif o bispo de 
Roma”, ainda uma vez‘falsifica miseràvelmente a história 
e elimina a integridade dos documentos em bençfício de um 
interêsse partidário; Triste causa que se não'defende senão 
com expedientes desta ordem! .......  __

. " V S‘ foi assim impiedosamentê* m altra ta-'
do porque depõe contra o protestantismo; O" martírio de 
S- Agostinho foi ainda mais cruel. E’ mais um: espécimen 
típico do feitio polemista do Sr. F. H. Siga-nos o leitor.
L “O padre, cita por exemplo, à p. 94 do seu último livro,
0 texto de Agostinho: “por aí podes vér quanto vale a au
toridade da Igreja católica que se firma na sucessão inin
terrupta dos bispos até às sedes fundamentais dos apósto-

praemonendum puto, ut sancti Innocentii, qúi apostolicáè cathedrae, 
:«t .sjupradicti viri: successor eVfilius ést, teneas fidem;_~jièc peregri
nam quamvis .tlbl.-prutíens-caMidaque'vldearis ddctriniim^íecipiás” 
Epist. CXXX, 16; ML, IV, 1120. :

...... (25) Epist. LXXXIV, 8 ad Pammachium, ML', IV;'750. ’
(26) S. Jekônimo a dizer:, velho, ccnservo a ‘fé*'romana. de 

minha j uventude. O,Sr. F. H. a emendar a mão: há dois Jerônímos; 
o, ihoço e ò velho, o segundo desdisse o que afirma-o primeifòv- 
Por quê? Porque assim o ensina Gore. As doutrinas autênticas dó 
grande Doutor não as encerram os seus escritos; a fonte-pura, crís- 
alina, incontaminada é um polemista protestante do século XX!!
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los!” IV 33 E depois comenta: “No trecho acima, o padre 
faz Agostinho empregar a expressão Igreja católica como 
fij-pAnimn da Igreja romana, pois outra idéia qualquer nao 
serviria ao padre de maneira alguma. Violência manifesta. 
Achar essa concepção em Agostinho seria tão possível como 
encontrar bananeiras na Groenlândia. O texto é, mes , 
dos mais condenatórios das pretensões papais. Por estas 
simples razõees: 1°  -  A Igreja de que ele fala e a  católica, 
não a romana; 2 °  — A sua autoridade ■ se firma nos bispos 
(teoria de Cipriano e da Igreja da África) e nao no tsp 
de Roma; 3.° — Esta autoridade decorre não da sede apos
tólica de Roma, tão-sòmente, mas das sedes apostólicas, que ; 
eram várias. Êste plural é-lhe tão importuno ^  Padre 
ouè êle não recua de o torturar logo adiante a pagina 98, 
onde, resumindo a seu modo o pensamento do grande bispo 
o faz dp.seguinte modo: “pela sucessão dos seus bispos ela 
(a Igreja Católica) remonta a sedes ápostolica'’ . Como se 
vê no adjetivo apostólica, o plural agostiniano passou a ser 
singular francano. E’ mais uma “lisura” de lontra do eru
dito jesuíta brasileiro” . IV, 33-34. ’ , ; {i ,

 ̂ __Não levemos em conta estas amabilidades de lingua
gem- iá fazem parte integrante do estilo protestante em . 
nossa terra . Cinjamo-nos às idéias. Dificilmente poderiain 
acumular-se em tão poucas linhas tan tas inverdades, tan tas , 
mutilações, tantas assacadilhas de polêmica insincera. As
provas. v ■
.... o  Sr. Ernesto Luís de Oliveira, mais de uma vez, cha
m ara a  S. Agostinho “o grande protestante do .século V_. : 

- A refutar-lhe sumàriamente tão descompassada afirmaçao 
consagrei em CP um excursus de cêrca de 10 páginas, 
(pp. 91-100) onde, percorrendo os pontos principais de diver
gências entre católicos e protestantees evidenciei a distância 
imensa que separa o bispo de Hipona dos reformadores do 
século XVI. Comecei, como era de razão, com a questão 
fundamental da regra ou critério da fé. O protestantismo

M
í
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ensina o mais radical individualismo. Uma bíblia e diante 
dela o cristão armado de livre exame; eis, sem nenhum outro 
^B^OT^iúrio, o caminho que leva as almas a Cristo e a  
D_eus,- $.• Agostinho, não. Para chegarmos a Cristo, a grande 
via é a Igreja católica. Èm confirmação dêsté asserto enun
ciado com estas mesmas palavras (CP. p. 94)Taduzi, entre 
outros trechos, o destacado pelo Sr. F. H.: “Por aí podes ver”, 
etc. Onde fiz eu, pois, a S. Agostinho “empregar a expressão 
Igreja católica como sinónimo -da Igreja romana”, se nem 
uma só vez, nesta e na página seguinte, falo :eu de igreja 
romana?; — -“Outra idéia não serviria ao Padre” . Mag pqr 
iSBIL precisamente o que estava demonstrando era que 
“para chégarmos a Cristo a grande via é a Igreja católica”? 
(p. 94) — “Violência manifesta”* clama o Sr. F. H. Mas ma
nifestamente o adversário perdeu o contato com a realidade 
das cousas! [ Está no mundo dos sonhos! .

Na ISreJa católica, porém,' cõnstituída peW comunhão 
dê tôda a cristandade ortodoxa, há uma jerarquia, uma 0r- 
ganização jurídica, uma sede episcòpal, cujo^bispo exérça 
sôbre os outros um primado de jurisdição? Êís- à questão dá 
Sede Romana e das suas relações com as outras, sedes; tra- 
í;eí‘a) na pâg. 94 donde o Sr. F. H. extraiu; desastrada
mente o trecho por mim aduzido para provar outra verdade, 
mas à  pág. 98, onde o leitor poderá ler o seguinte: “O centro 
da unidade católica é a sé de Pedro,.é Roma. Pedro recebeu 
o primado, “propter primátum quem in discipulis habuit” 
(Engir, in Ps. CVIII, 1; cfr. Sermo XLVI, 30;ICCXCV, 2). 

.Por isto a  Igreja Romana, a  sé de Pedro, “a rquem o Senhor . 
depois -da , ressurreição confiou as suas ovelhas” (Contra. 
Epist Fund. 5) é a Igreja “in qua semper apostolicae cathe- 
drae viguit principatus” (Epist. XLIII,  7). ..Estar em co
munhão com ela é estar em comunhão, com õs apóstolos, é 
estar na verdadeira Igreja (Epist. XLIII,  7;. 2; Contra Epist. 
Fund , 5). Pela sucessão dos seus bispos ela remonta a sedes 
apostólica; sua autoridade é a mais alta: culmeii ãtictoritãtis
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obtinuit” ; “resistir-lhe é suma impiedade e arrogância rui
nosa” . (De utilit. cred. 35) — CP. 98.

Aí está com que evidência e quantas vêzes S. Agostinho 
afirma o primado de Pedro e de seus sucessores. O Sr, F. H. 
leu esta p ág in a ... e crê o leitor? não citou um só dsstes 
trechos em que tão claramente se encerra á  confissão explí
cita do primado de Roma!! O Sr. F. H, .leu esta página e 
adiantou desabaladamente que. afirmar houvesse 'S. Agosti
nho aceitado a jurisdição de Roma “é gracejar com a boa 
fé dos leitores” . Como assim? Onde estava a atenção do Sr. ; 
F. H. quando lhe caíram sob os olhos as palavras em 
que S. Agostinho diz que a Igreja de Roma culmen aucto- 
ritatis obtinuit? onde estava com a memória da qual tão 
fulminantemente se lhe varreu a frase incisiva do bispo de 
Hipona: “Não lhe reconhecer o primado é sinal de rematada 
impiedade ou àrrògáncià ruinosa”? (27) Por que toscane
jou distraidamente quando lhe desfilaram ante as pupilas 
adormentadas a asserção agostiniana de que na igreja ro
mana “semper apostolicae cathedrae viguit principatus?” 
Como! O Sr. F. H. leu isto e escreveu aquilo? Francamente 
não sabemos explicar. ~ 27

(27) “Cui nolle primas dare vel summae profecto impietatis 
est, vel praeciptis arrogantiae”. De util, cred. c. 17, n. 35 ML, 49-91. 
Impiedade, por não reconhecer a instituição "divjjia da constituição 
da Igrej a ; arrogância ou soberba, por se lhe não querer submeter..
É preciso realmente ou nunca ter aberto um livro de Agostinho 
ou cerrar os olhos à evidência para negar que o Santo não houvesse 
reconhecido o primado de Pedro. Algunsjtextos mais: “Cujus,r,
Ecclesiae Petrus apostolus, proptér apostclatus sui primatum, ge- 
rebat figurata generalitate personam” In Jcan. tr. 124, n. 5; ML., 
XXXV, 1973. “Cujus (Ecclesiae) ille agnosçitur in figura gestasse 
personam propter primatum, quem in discipulis }iabuit". In Ps. 108, 
n. 1; ML., XXXVII, 1432. “Petrus a petra cognominatur beatus, 
Ecclísiae figuram portans, apostclatus principatum tenens” etc. 
Serm. 76, n. 3. ML., XXXVIII, 480).
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. °  Sr‘ F‘ H- acusa-me de haver fraudulentamente
substituído um singular pelo plural, as sedes apostólicas de 
que fala o Santo, por uma Sede Apostólica que me fazia 
jeito, “torturando” assim o texto agostiniano e dando mais 
uma prova da “lisura de lontra”. — Mas êste homem conhe
ce tanto S. Agostinho como a Groenlândia. Sé Apostólica, 
no singular, aplicada por antonomásia à sé romana é expres
são .que ocorre frequentissimamente nos escritos do grande 
doutor. Aí vão exemplos. Na causa pelagiana, num texto 

...por niim citado:(C:P. 99)’e pelo Sr. F. H. lido: “Duo concilia 
missa sunt ad Apostolicam Sedem,”, No singular ~Sr. F. H! ! 
Dos pelagianos ainda afirma que discutem “contra senten- 
tiam Domini.. . et contra Apostolicae Sedis auctoritatem. . .  
Cedant Sedi Apostolicae vel potius ipsi magistro et Domino 
Apostolorum” (ML. 33,826). Aqui, Sr. F. H., . ^ v ê z e s ,  no 
singular, falá-se dã Sé ÀpostólicaVda"sua autoriãMe, a quem 
devem ceder os transviados como à sentença do Senhor, ao 
próprio Mestre e Senhor dos Apóstolos. Esta sede J  a mesma 
cátedra de Pedro, o apóstolo “a quem o Senhor : depois da 
sua ressurreição confiou as suas ovelhas”; queí.recebeu de 
Cristo o primado sôbre os outros discípulos “propter prima
tum quem in discipulis habuit” : “ab ipso Petro vusque ad 
«Anastasium qui nunc eandem cathedram sedit” V Epist. 53, 
i, ML. 33, 196. Entre os motivos que o levaram a aderir ao 
catolicismo enumera o Santo a série dos bispos .de Roma 
que ascendem à sede do apóstolo Pedro a quem-o Senhor 
cppfiou as suas ovelhas: tenet ab ipsa sede.Petrirapostòli, 
cui pascendas oves suas post resurrectionem suam Dominus 
commendavit, usque àd praeséntem episcopatumisuccessio 
Aacerdotum (Contra epist. Fund. 4). — Informando ao bis- 
P° de Nola, S. Paulino, acêrca da controvérsia pelagiana, 
comunica-lhe que as relationes dos concílios africanos de 
Cartago e de MUévio foram enviadas à sede apostólica e de 

veio a resposta que não podia deixar de ser dada pelo
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bispo da Sé Apostólica: ad omnia nobis ille rescripsit eo modo 
quo fas erat atque oportebat apostolicae Sedis antistitem. 
(Epist. 186, 3). Ainda uma vez no singular!!

Aí estão os textos de S. Agostinho. Com um mau gôsto 
que está a pedir meças à inexatidão histórica, o Sr. F. H. 
escreve num a serenidade inconsciente: ‘‘como se vê no adje
tivo apostólica, o plural agostiniano passou a  ser uin singu
lar francano. E’ mais uma lisura de lontra.” IV. 34. O sin-_ 
guiar, preclaro senhor, é de S. Agostinho, uma, duas, cem 
vêzes!!! A lisu ra .. .  dirá o leitor de quem é (28).

Mais ainda. Afirma o Sr. F. H. que, na doutrina de 
S. Agostinho, a autoridade da Igreja “se firma nos bispos’* 
segundo a  teoria de Cipriano e da Igreja da África, e o bispo 
de Hipona era “herdeiro de Cipriano cujas idéias fundamen
tais acêrca da autonomia das igrejas da África jamais re
pudiou” . ÍV'33 . * " ‘ " * ' '  ' " ,

Só neste período duas vêzes pisa em falso o ilustre pro- ^
fessor: a  propósito da “teoria da Igreja da África” e de S. 
Agostinho que a teria seguido.

(28) Pouco depois, citando a Doellinger, diz ainda o Sr. P- H-. 
-Também êsse papa (Pelagio I) (555-560) ig n o r a ^ e a  igreja ro
mana possua algum privilégio em pontos de doutrina, p l a n t o  , 
6 que apenas indica é que, nos casos de dúvida supervenientes erj 
assuntos de íé, o « w >  c d a
o ensinamento das igrejas apostólicas, isto é, tanto com a de Ro . ■> 
como com as de Alexandria, Antioquia e Jerusalem • °  W  e o 
concilio, p. 411; IV, 34. Transcrever estas afirmações depois do que ,̂  
nos diz a história acêrca das intervenções e declarações explícitas |  
de S. Calixto, S. Estêvão, Júlio ,1, S. SiríQIO, Inocêncio 
B onifácio I, S. Celestino, S. Leão, S. Agatão, Hormisdas, e c. • ; 
(Cfr. I. R. C. 105-107; 170-173) é simplesmente abusar da “O a l ^  
dòs leitores. Uma parte pelo menos dos inúmeros fatos que depoeixv| 
incontestavelmente contra as asserções do libelista apaixonad|| 
contra o Concílio Vaticano já era conhecida 'ao polemista protes^ 
tanté de S. Paulo. Mas, que importam os fatos e a serenidade 
história? Janus disse? P. H. copia com o servilismo de uma dod%H 
dade que nem sequer sabe duvidar ou verificar. Polêmica sincera?):
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Entre S. Cipriano e S. Agostinho oferece-nos a história 
na pessoa de S. Optato, bispo de Milévio, na Numídia, um 
representante autorizado do sentir da igreja africana. Es
crevendo contra Parmeniano, um dos chefes donatistas, pro
cura o santo bispo determinar os caracteres que distinguem' 

verdadeira-igreja de Cristo. Ela é antes de tudo católica, 
isto é, disseminada por todo o orbe: ubique diff usa. Um cis
ma, ou uma divisão particular e regional traz, no seu parti

. cularismo, "a própria condenação. Outro distintivo, porém,
. é a Cátedra, a Cáfedm única e singular’

èni qiiê se sentou o chefe dos apóstolos, P edro, e em que se 
sentaram todos os seus sucessores até o atual bispo de Roma. 
Apelando para esta evidência incontestável diz o Santo num 
texto ceíébre: “Não podes negar o que bem sabes: na cidade 
de Roma, a cátedra episcopal foi dada primeiro a P edro; 
nela primeiro se sentou Pedro, o. chéfelSdos apóstolos, 
donde o seu nome de Cephas, a fim., de que nesta/ 
cátedra única conservassem lodos a unidadéi e n^nhnm- 
dos outros apóstolos elevasse a  sua cátedra particular; 
desde então já era cismático e pecador quem elevasse 
a sua cátedra contra esta cátedra singular!^ (29). A afir
mação é m agníficaC risto  para conservar a- unidade da sua 
Igreja fêz de Pedro o príncipe dos apóstolos e da sua cátedra 
em Roma o centro de união universal. Elevar uma cátedra 
particular contra a “única e singular de Roma” é pecar e 
dividir, com o cisma, a igreja do Senhor. Esta .cátedra subsis
te sempre; e. Optato aqui enumera todos vãs-bispos de Roma

,:-(R9)_ .“Negare ,npn potes scire te in urbq=Roma Petro primo 
çathedram episcopalem esse collatam, in qua sederit ômnium apos- 
tolorum caput Petrus, unde et Cephas est appellatus, in qua una 
eathedra unitas ab omnibus servaretur ne ceteri^apostoli singulas 
sibi quisque defenderent, ut jam schismaticus- et peccator esset qui 
contra singularem çathedram alteram collocaret”. De schismate 
Donatistarum, II, 2 (Migne, XI, 947). O ilustre professor de S. Paulo 
já devia conhecer êste texto por nós citado (IRC, p. 529). Preferiu 
calá-lo, para citar Janus! , . .
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desde Lino, Clemente e Anacleto até S irício, seu contem
porâneo. Ainda hoje com o bispo de Roma se acha em união 
tôda a catolicidade por meio de cartas de comunhão na de
vida forma “cum quo tòtus orbis commercio formatarum in , 
una communionis societate concordat”. A cathedra Petri; 
eis, pois, por divina instituição, a-.condição de unidade da. 
Igreja. Os outros dotes característicos da. verdadeira Esposa 
de Cristo são um corolário natural da^comunhão com,esta 
cátedra singular; onde elá está, aí se acham todos êles, aí 
se acha a verdadeira santa Igreja Católica (30). Dificilmen
te se . poderia enunciar com mais clareza a importância de 
Roma na conservação da unidade católica e a necessidade 
essencial de dela não se separarem os fiéis. Eis, Sr. Professor,
a doutrina da igreja da África, antes de S. Agostinho..........

Passemos agora ao grande doutor. O santo não só não 
segue ao Cipriano da controvérsia com S. Estêvão, mas ex
pressamente lhe censura a  atitude em face da autoridade 
romana. Ouçamos as suas palavras: “não me atemoriza,.a 
autoridade de Cipriano . . .  Reconhecemos os grandes me
recimentos de Cipriano, bispo e m ártir, mas são porventura 
maiores que os de P edro apóstolo e mártir? T>o qual o mesmo 
Cipriano  ̂. .  Quem ignora que o principado do seu aposto

(30) “Probatum est nos esse in Ecclesia Sancta,. catholica, apud 
quos et symbolum Trinitatis est, et per cathedram Petri quae nostra 
est, per ipsam et ceteras dotes apud nos esse” II, 9. S. Agostinho 
perfilha o mesmo argumento de Optato. Também êle apela  ̂parei 
a gé, de Pedro, que se perpetua nos seus sqcessores; também êle vê 
na dinastia dos bispos romanos que remcntamJáo apóstolo, a .pedra, 
invencível da Igreja, contra a qual debalde se mobilizam as portas 
do Inferno. Comparem-se, com o texto dei Optato, êstes versos de- 
Agostinho, extraídos.do Psalmus contra, partem Donati. > 

Numerate sacerdotes vel áb. ipsa Petri sede,
Et in orãine illo patrum quis cui successit videte:
Ipsa est petra quam non vincunt superbae inferiorum portae.
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lado deve ser preferido a qualquer e p i s c o p a d o (31) A 
autoridade de Cipriano é grande; a do papá é maior, é a 
autoridade do príncipe dos apóstolos, superior a de qualquer 
episcopado. —  Ainda uma vez não acabamos de entender o 
desempenho das afirmaçõesmais inverossímeis do Sr. F. H 

Depois destas magníficas proezas o Sr., F., H. exime-se 
a qualquer ulterior discussão e remata triunfante: “Êle [o 
P. Franca] é tão franco, tão desabalado nos sêus malabaris
mos quanto; aós textos,'que esmiuçado um dêíes; como acabo 
de fazer com o presente (!!.)., desmpralizam-se completamen
te os outros que sè lh'è associam . Só 0 vulgo ainda se deixará 
embair por estas escamoteações, e meu escopo'não visa; ao 
vulgo, mas aos homens cultos que, embora o sejam, não 
tem tempo de verificar as lisuras do padre Franca. E’ pe
rante êle que vou descàrnar-íhe as citações. Não defendo 
com isto senão a verdade histórica e o  nosso MèiòZudibriado” 
IV 35. — Decididamente, a cultura brasileira está vingada!

-Mas>faiemos também nós ém nome da culturã do Brasil: 
Há tantas situações equívocas é indecorosas nestas duas ou 
três páginas que o bom nome do Sr. F. H. e a consciência 
dos. seus leitores reclamam: impèriosamente que -èle nos èx- 

-plique: ............ , , . .  .... ...... .■
- l.°) por que escolheu um texto de S. Agostinho, por 

mim citado, para provar, não o primado de Roma, más a 
necessidade da Igreja para irmos a Cristo, e assacou-me 
haver eu substituído o significado de católico pelo de roma
no, como seforam  sinónimos? - .......

_ 30 3 1 ' Non me terret auctoritas Cypriani quiírefècit hiunilitas
Cypriani. Magnum quidem meritum novimus Cypriàni episc ‘ et 
“ art': sed numquid majus quain Petri apost. et .mar-tyrís? De quó 

.á ^ e y p r ia n u s ^ -  Quis enim nescít illum apostolatus^principatum 
®P1SC°patul Praeferendum”. De bapt. c. Donat. II, 1, 2; 

Da ’ 126 ; Como a caridade de s - Agostinho procurou atenuantes
Para diminuir a gravidade do procedimento repreensível de Cipriano 
POde ver o leitor em RP. 193-194.
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2.°) por que subtraiu aos leitores e omitiu nas suas 
críticas todos os textos em que S. Agostinho afirma a  pri* 
mama de Roma, objeto preciso e exclusivo do debate? _ 

3.0) por que, depois de haver assim privado os juízes 
de tôdas as peças autênticas do processo, adianta sem pro
vas afirmações em oposição diametral com as asserções 
categóricas de S . . Agostinho? Eis umas explicações que o 
“nosso meio ludibriado” exige inadiàvèimente, Sr. F. H.

■ _  O tempo e o espaço que minguaram ao Sr. F. H. 
para transcrever os trechos de S. Agostinho, decisivos no 
debate, sobraram-lhe para copiar umas linhas d ’“0  Fapa e 
o Concílio”. — Parece incrível!! Fazer polêmica em 1933 
com “O Papa e ,o Çonciliq”J/. Tôda a ; gente sabe que êste 
livro virulento foi escrito nas efervescências da, lu ta movida 
pelo govêmo alemão contra o concílio do Vaticano. Redigi
ram-no dois eclesiásticos, ambiciosos, .estimulados pelos po
deres civis e acobertados pelo pseudónimo de .Janus. Tradu- 

. ziu-o para português, -num dos momentos de fraqueza,de 
sua juventude, o nosso grande Rui que nãò consentiu se 
reeditasse mais durante a sua vida. Após a sua morte ele
mentos interessados na propaganda anti-católica tiraram  a 
lume uma nova edição do trabalho vertido por encomenda 
do grão-mestre da Maçonaria, Saldanha Marinho, mediante 
promessa não mantida de lhe adquirir.mil exemplares. Hoje, 
hão há na Europa um crítico que não,se envergonhasse de 
citar J anus; -há • mais de- meio século .desapareceu o livro na 
torrente saneadora que levou de roldão tôda esta literatura 
inspirada" pela irritação de paixões em lu ta . Aqui, no Brasil, 
é ainda a fonte em que se vão abeberar os polemistas pro
testantes, sem excluir o Sr. F. H. de quem tínhamos direito 
de esperar mais sisudez e bom senso. Agora é J anus o seu 
mentor; há  pouco, era T urm el , sacerdote indigno, que se
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conservou dissimuladamente no seio da Igreja, durante mais 
de 25 anòs, para  ̂ e lh p r, atraiçoá-la dissimulando-se sucessi- 

..vamente sob 6 ou nomes de guerra! E’ sempre esta lite
ratura de origens' turvas,' nascida de paixões baixas, de res
sentimentos e-de ódios pessoais e ignobilmente encoberta 
com um anonimato desleal . Pode chamar-se êste um traba- 
lh0 desinteressado de ciência? São estas as fontes em que 
possa haurir informações uma alma que procura sincera
mente a verdade? . ....  _ ■ ...

Voltemos a S. Agostinho. O grande luminar da Igreja 
da África não só ensinou mas ainda viveu a  doutrina càtó- 

. UcaV sôbíe a constituição jerárquica da Igreja e o primado 
da sê romana, áò lado de ensinamentos claros, deixou-nos 
exemplos memoráveis e decisivos. ,

. .. Na questão pelagiana, depois de haverem falado os bis
, P?s da Afirca e dois concílios regionais, o debate é levado 

por S. Agostinho a Roma. O papa Inocêncio í  profere a 
C- sentença definitiva, anunciada, como tal, pelo bispo de Hi- 
..*̂  ^aos fi^s^^ricarios:; caasa /mzfa est.

Sóbré êste fato, cujas circunstâncias máís"importantes 
. são cuidadosamente ocultadas aos .leitores, diz o Sr. F. H.,
; cpm uma evasiva pueril: “Agostinho não disse qtie em tôdas 

às questões quem fala por último, tribunal sem "apelação, é 
Romã. . . O que êle disse é que naquela questão não havia 
mais que fazer, uma vez que, além das duas decisões con
ciliares, ainda havia a confirmação da sede romana”. IV, 31, 
32. Se o Sr. F. H., em vez de obstinadamente-fiel ao seu 
sistêmá de citar Janus ou Gore, houvesse consultadò os 
textos autênticos sôbre os quais se deve cientificâmente es- 

1 blárêcér "ã verdade histórica, veria quão insubsistentes e ridí- : 
cuias sãó ãs suas escapatórias. , .
v, Dojs concíiios africanos, um de Cartago, outro de Milé- 
vio, já  haviam condenado a Pelágio. Estas sentenças são 
enviadas à sé de Roma, tribunal, portanto, superior aos con
cílios provinciais, constituídos pelos numerosos bispos da
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África, 69 em Cartago, 61 na Numídia. Estas atas são acom
panhadas das cartas sinodais e ainda de outra epístola assi
nada por Agostinho e alguns colegas. Bispos e concílios 
apelam para Roma. Para quê? A fim de que, diz a sinodal 
de Cartago, se ajuntasse a autoridade da sé apostólica (leia 
bem Sr F. H.: a autoridade da sé apostólica) ao que por 
êles já havia sido estatuído: u t statutis rwstrae mediocritatis 
etiam apostolicae seãis adhíbeatur auctoritas;” Epist. CLXXy, _
2 A fim de que, acrescenta por sua vez.a sinodal do concílio 
de Milévio, com probabilidade redigida pelo próprio S. Agos
tinho, fàcilmente cedam os extraviados “à autoridade de sua 
santidade, decorrente da autoridade das Escrituras, “aucto- 
ritate sanctitatis tuae, de sanctarum Scfipturarum aucióri- 
tate depromptae facilius... esse cessuros?. Epist. CLXXVI.
__ Feche Janus e I nge e leia bem, Sr. F. H., leia bem: a
autoridade do papa é mais alta, os rebeldes mais fàcilmeptp 
lhe hão Hé obtemperar, porque firmada' na  autoridade das 
Escrituras. E’ só “naquela questão” que a autoridade de 
Roma é firmada nas Escrituras? ; \  ..... v

Na epístola assinada por S. Agostinho e mais três col- 
legas, Alípio, Evódio e P ossídio, os bispos signatários pedem .

-  que -o papa aprove com a sua autoridade o que já haviam 
feito em defesa da fé: hoc a te probari volumus — Epist. 
CLXXVII, 19. — Nesta mesma época, escreve o santo a 
Classiciano sôbre outras dúvidas disciplinares que haviam 
surgido: “com a graça do Senhor, trataremos do assunto 
no nosso concílio e, se fôr mister, escreveremos à Sé aposto- 
lica para que se firme, com a autoridade concorde de todos, ;

' * o que ■ devemos seguir em semelhantes çausas” (32). A ten-,.s 
tou bem o Sr, F. H.; nesta ou' naquela questão, quando s e . 32

(32) “Adjuvante Domino, et in concilio nostro agere cupio, et 
si opus fuerit ad sedem apostolicam scribere, Mt in his causis quid 
sequi debeamus concordi omnium auctoritate consiituatur atque 
firmetur”. Epist. CCL, apénd.
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quer saber o que se deve seguir escreve-se não a Jerusalém 
orna Cartago mas à Sé Apostólica. E’ S. Agostinho quem 

■ o diz! E Sé apostólica está no singular!........
# Como acolhe Inocêncio I a iniciativa dos bispos da 

Afriea numa causa‘de tam anha importância? Como uma' 
novidade singular? Como uma deferência de amigos? De 
hiodo algum: com a consciência, serena de sua autoridade; 
como o cumprimento fiel, por parte do episcopado africano, 
de nm dever firmado pelos exemplos antigos^áa tradição^

- - cristã é da disciplina eclesiástica: antiquae iraàitionis exérrí- 
• pia servantes et ecclesiasticae memores disciplinae. O que 

êlés fizeram riã Africà devia ser levado ao juízo do papa,’ 
ad referendum, conforme o que se deve à sede apostólica’ 
ad nostrum referendum approbastis esse judiciam, scientés 

-quiã apostolicae sédi... debeatur. Pertence-lhe.de fato, por" 
direito divino, decidir em última instância, tudo o que sé'

~ trata. na Igreja, ainda . nas suas.. proyíncias„mais remotas: . 
patrum  institu ía . . .  non humana %sed divina decrevere sen* 
tentia, u t quidquid quamvis in disjunctis remotisque pro- 
vinciis ageretur, non prius dyaerent finiendunÍMisi ad hvjus' 
sedis nòtitiam perveniret. Epist. CLXXXI, 1, 2. Aí está uma 

' solene, explícita è insofismável declaração;.;dos*Jdireitos de * 
..Roma. Roma é-o centro da unidade católica; á;ela afluem," 

em todos os negócios de importância, sobretudo quando a fé 
está .em perigo, consultas de tôdas as províncias do orbe 
cristão, per totum munãum, per omnes províncias. E a Sê- 
Apostólica responde, como tribunal superior, de última ins
tância,. xesponsa emanant. E . êste não é um. caso: excepcio- 
nal, é o que. se faz sempre na Igreja, semper;::èznão é uma 

. inovação, recente, , é um direito antigo, antiquas regulas for- - 
mam secuti, ^firmado pelos nossos pais 'ha fé, submissos assim 
não a uma convenção humana, mas a umq'insMuição diviZ - 

humána sed divina decrevere senteníia. Depois 
dsste magnífico tratado da primazia romana, o papa profere 
a sua sentença na questão: Pelágio é separado dá comunhão
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católica “apostolici vigoris auctoritate; excomungados igual
mente os que lhe defenderam os erros: simul praecipimus 
etc.. . .  haec maneat fixa sententia; e os seus efeitos se 
estendem a todo o mundo: in  quovis terrarum loco. Cfr.  
Epist. CLXXXII, CLXXXHI. . .

Assim fala Roma na consciência plena e calma de sua 
autoridade soberana. E África? Porventura contesta-lhe os 
direitos? recusa-lhe obediência? denuncia usurpações recen
tes? Nada disto. Recebida a resposta, o bispo de Hipona, 
pregando em Cartago, a  23 de setembro de 417, assim anun: 
cia aos fiéis o êxito definitivo do longo e importante pro
cesso: Acêrca desta causa foram enviados à  sé apostólica 
(no singular, prof. F. H.M) dois concílios; de lá veio a  res
posta; a causa está terminada: oxalá acabe também o êrro, 
de hac causa duo concilia missa sunt ad sedem apostolicam, 
inde etiam rescripta venerunt. Causa finita est: utinam  

raliquando jiniatur. et error . , Sermq.CXXXI, J.O. Note 
tor a expressão rescripta, têrmo técnico da linguagem j.urí- 
dica do tempo, para designar a resposta da autoridade sobe-, 
rana, paralelo aos têrmos referre, rélatio, empregados ..para 
designar o recurso dos inferiores a  instancia competente.,

■ A expressão não podia ser m ais clara: Roma falou, já ,não, 
há  possibilidade de dúvida nem de apelação para outros 
bispos, ou para concílios: causa finita est. O que ela conde
nou não pode deixar de ser contra a  verdade: finiatur et 
error. A conclusão de S. Agostinho emana tôda, como vê o 
leitor, de princípios gerais, explicitamente enunciados em 
todo êste processo, implicitamente supostos em todo o seu. 
andamento, outras vêzes inequivocamehte ensinados pelo : 
Santo doutor. Na Igreja de Roma “sempre vigorou o prin-, 
cipado da cátedra apostólica”, sus autoridade é suprema 
“culmen auctoritatis obtinuit”; “não lhe reconhecer esta pri
mazia é suma impiedade ou ruinosa arrogância” . * ,

Quando, portanto, o Sr. F. H. calando tódòs êstes textos 
e escondendo aos leitores tôdas as circunstâncias da causa
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pelagianq quer reduzir a atitude de S. Agostinho a uma
mcoerencia de f  ato sem .fundam ento nos princípios a S
S »  -  * * * “  »  * » « •  de falso os docum enta
para servir à obstmação irredutível de um preconceito.

„nT.Em resumo: nas 4 Páginas consagradas a S. Agostinho 
condensam-se, como em miniatura instrutiva, os processos

s " f  “ ,Ca d0 Sr- P' H'; 10> de tôdas
s"l r  - . f 5051'-™0 m i°  6 «todo uma só.veztt (33)- 

‘ n t e * modernos, alegados porque favor,,1
d.», *

a v i à a ^ I n s t i n t i v o  às fontes. Estuda-se 

Pendência,
ttedo.-;Invesl%a-sè' qual á  doutrina : T * * '
úvro do s a n to : , Janus é decisivo! tá INH0?- N~ao se abre um
aotuOo « u  lacuna, o  S r  V í l  t lL a l- .'? . ,?  l m ' a!”os
$ * * * ■ &  *  * * * *  -ir

Mas, v m * n . t S - K  menos.

í1’ R l°  ou eni São Paulo, h á  bibliotecas que podêriam nôr à

P a tí^ lça°  d0« ^ attâ tlc°  Paulísta 0lbras °omPletàs iekódos os SS  dres e escritores da Igreja primitiva. Leia-os, professor lpia.no „ '
extos originais; não veja S. Agostinho com os óculos esfuinacadn T  

através
as fo n te s .. .  senão expõe-se a  esta triste f ig u r a ...
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12. E por aqui ficou a crítica do Sr. F. H. (34). Nos 
nossos estudos anteriores, havíamos citado 32 nomes de. 
Santos Padres, doutores e escritores antigos que atestavam 
o primado de S. Pedro e dos seus sucessores; a  êste número 
respeitável adicionamos a  confirmação recente que à  dou
trina católica, neste ponto, vieram acrescentar as descober
tas de uma ciência relativamente nova — a arqueologia 
cristã. Os testemunhos isolados receberam outrossim pode
roso refôrço do atestado coletivo da fé das antigas gerações:: 
cristãs, cristalizado nas liturgias, das quais citamos a grega, 
a  siríaca e a eslavo-russa, precisamente as iriais afastadas: 
de Roma (Cfr. IRC. 35-39: 529-532; CP., 27-28). Tôda esta. 
nuvem de testemunhos não só se impõe pela sua multidão, 
mas pela convergência de seus depoimentos que assim recl- 
procamente se confirmam, se esclarecem e se coagmentaxn 
num todo,maciço de solidez.inabalável.t. ,,, , , ::: ;

Dêstes numerosos argumentos o S r .F . H. isolou 6, ape
nas 8 (S. Clemente, S. Inácio, S. Írineu, S. Ciphianò,
S. Jerônimo e S. Agostinho) ; criticou-õs com a superficial ■ 
lidade inoperante que o  leitor acaba de verificar e com esta 
economia de provas; realmente de pasm ar,, julgou-se desem
penhado do compromisso assumido com o público de demons
trar que “o papado não é de instituição divina; que não se 
encontra na idade apostólica e subapostólica, nem nos pa
dres primitivos; que os santos padres não o viram no tu  és 
Pedro e que só tarde é que o texto de S. Mateus se tornou 
o argumento indispensável invocado pelo catolicismo como 
origem do pápado” . . IV, 3. — Ou.o Sr. F, H. não sabe o que 
é “demonstrar” ou supõe que o não sabem quantos o lêem.

(34) A seguir há ainda uma tentativa de afastar os papas dá: 
presidência dcs concílios, com uma crítica de Gel’ásio e de Sócbates. 
O leitor por si poderá ver-lhes a inconsistência. Mas de santos padres 
e doutores antigos é só: S. Agostinho é o último. "

I'ò
£
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De demonstração da tese proposta não há sequer uma aoa- 
ren aa . Afirmações sim, afirmações pisadas e repisadas moí-

e r?™oídas, a té à  saciedade, contra os argumentos tantas 
vêzes citados, conhecidos pelo Sr. F. H. mas por êle

^  preterição sis

V ' ?Qiêmicaf sincera?  ̂ _____ ___
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Capítulo III

A LEITURA DA BÍBLIA

13.. Há ainda um opúsculo do Sr. F. H. que não tiver 
mos oportunidade de examinar; versa sobre as relações do 
catolicismo e do protestantismo com a Bíblia. Varia o assun
to; os processos polêmicos permanecem na identidade monó
tona de sua radical insuficiência. Não queremos cansar o 
leitor com repetições enfadonhas, mas não nos é possívèl 
omitir uma demonstração positiva do que acabamos de afir
mar .Escolheremos, entre muitos, dois ou três casos típicos .

—. A primeira parte do opúsculo tra ta  do cânon ou 
lista autêntica dos livros inspirados. Foi o, concílio triden-.: 
tino, diz o Sr. F. H., que pela primeira vez mandou intro
duzir os dêutero-canônicos na lista dos escritores do Velho 
Testamento. “Antes do Concílio de . Trento, afirma desaba- 
iadam ente, o nosso protestante, nenhum  concílio se pronunr ,_ 
ciara acêrca dos livros canónicos do Velho e Novo Testa- ; 
mento.” III, 7.

Deveras? Abra o Sr. F. H. as atas do Concílio de Fio- 
rença, XVII ecuménico (1438-1445), e consulte o Decretum 
pro Jacóbitis. E’ uma fórmula de fé proposta a êsses oriçn- 
tais separados,, que nessa ocasião voltaram à unidade çató- .. 
liça...... . ... ...... . ^ ... , ... . ... .,

Ao chegar às Sagradas Escrituras ensina à fórmula “que 
um só e o mesmo Deus é o autor do Antigo e do Novo Tes
tamento, porque'foi sob a' inspiração dó mesmo Espírito; 
Santo que falaram os santos de um e outro Testamento, 
cujos livros ela [a Igreja] recebe e venera. São êles os con
tidos nos títulos seguintes” : e segue-se a  mesma e idêntica
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Trento (35) tarde defmida no Concílio de

n °  concílio de Florença que assim se pronunciava sôbre
d e n t a r  p eC ?  dG CêrCa de um sécul° a assembléia tri- 

w  6m0S ag°ra nãQ íá uma centúria mas um 
. | r - EStamos no concílio africano em Cartago no anó 

de 397. Relativamente ao ponto em debate assim se pronun- 
czou a  assembléia: “Afora as escrituras canónicas nada se 
^ ia na igreja com o nome de divina escritura . As escrituras

ÊX°d0’’ etc- e seSue-se a enumeração 
d® ?°?0S os h7 0S indlcados acima, sem exceção de um só

^ n c o n te ^ je  na nossa 
Bíbha católica, tal qual definiu Trento em 1546. E êste 
concílio nao é umco na África; o-cânon a que nos referimos 
já  se encontra promulgado no Concílio de Hipona de 393 e

S m 36) amda rePetÍd° Pd9 Concílio de Cartago de * II

u„ (3! ) r “Unum atque euncJèm Deum Veteris et Testamenti 
hoc est, Legis et Prophetarum atque Evangelii profitetur aucSem  
quoniam eodem Spiritu Sancto inspiraníe
Sancti locuti sunt:. quorum libros suscipit et veneratur qui titulis 
sequentibus continentur: Quinque Moyses, id est, S e s í  
Levitujo Numeris, Deuteronomlco, Josue, Judicum,'Ruth; iV Regnum’
II Paralipomenon, Esdra, Nehemia, Tobia, Judith Hesther Jnh’ 

saímís David, Parabolis, Ecclesiaste, Canticis Cantícorum sâpfen ’ 
tia, Ecclesiastico, Isaias, Jeremia, Baruch, Ezechiele, Daniele XII 
Prophetis minoribus, id est, Osea, Joele A m o ^ S  r 
Mchaea, Nehum, Habacuc, Sophonia, Aggae, Malàchia^ÍÍ Mach?’ 
baeorum — IV Evangelis Matthaei, Marci, Lucas,' joánnis XIV 
epistolis Pauli ad Romanos, II ad Corinthios, ad-Gaiatas ad Enh'P

(36) “Praeter scripturas canónicas nihil in ecciesia 

n i  839;’ IV  430. ’ m ’ 924’ Para os outros concílios cfr.

olicas.com
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. O cânon do concílio africano terminava com estas pa
lavras: de confirmando isto cânone transmarina Ecclesia 
consulatur: consulte-se Roma para obter a confirmação 
dêste cânon. Note de passagem o leitor esta atitude do com 
cílio africano: eih matéria que tão de perto interessa a fé é 
mister consultar a Roma e pedir-lhe confirme o estatuído. 
— Foi só naquela ocasião, Sr. P. H.?

Roma, pouco depois, consultada pela Igreja das Gálias, . 
Cnvia um documento oficial quê ainda hoje possuímos.. E’. 
a resposta do papa Inócêncio I, enviada em fevereiro de 
405 à consulta de S. Exupério, bispo de Tolosa. Com uma 
bfevitas imperatoria e decisiva diz o papa: “quais os livros 
recebidos no cânon, mostra o breve anéxò. . .  Moisés, S li
vros”, etc. (37) e a lista oficial enviada pelo papa é inte
gralmente idêntica à dos concílios africanos, à do concílio 
florentino, à  do Concílio de Trento. A Igreja fala em 1546 
como em 405! ■ ■ • • ■ ■ - - •' - - -• •....- * -• - ■

O leitor, sem que eu o diga, já adivinhou que tudo isto 
já havia sido indicado anteriormente (CP, X I-X II). O Sr. 
F. H. fechou os olhos e continuou a afirmar impertérrito 
que “antes do concílio de Trento nenhum concílio se pro
nunciara acêrca dos livros canónicos do Velho e Novo Tes
tamento” . ” ......................' " ~ ' '■ /  ■ ;

Depois destas palavras acrescenta: “Já  Calvino desa
fiava, sem resposta, os seus adversários a que lhe apontas
sem o decreto de um concílio que fixasse em 39 os livros do : 
Velho Testamento e os do Novo em 27” . Pudera não! Com 
êstes processos podem passar-se os séculos dos séculos e -to
dos os desafios ficarão sem respota. Basta fechar obstina-: 
damente os olhos e tapar hermèticamente os ouvidos: tòdas- 
as respostas serão inexistentes. 37

(37) Qui vero libri recipiantur in cânone, brevis annexus 
ostendit. Haec sunt, quae desiderata moneri voce voluisti; Moysi 
libri V, id est Genesis”, etc., etc. Migne, Patrologia latina, t. XX, 
501-502. .

E dêste feitio são as poucas páginas que o Sr F w
um aírn011 à hÍ.StÓrÍa e formaÇão do cânon bíblico. Não há  
uma em que nao pudéramos, se nos permitissem o tempo e 

^  espaço,: sa.lientâr 'inexatidões' pahnares, o m i s s õ L l t e  
preensíveis, interpretações tendenciosas.

; ríWí14' A  Sê Un^ a Párte d?, opúsculo tra ta  da leitura da 
B m a , ^ e  os m m o s . ^  ^  objetivo é provar que a 
Igreja fechou a Bíblia ao povo e a Reforma veio reabrir-lha 
A prova do asserto é feita à custa de uma larga transcrição 
de 6 paginas do Catholicism and Christianity de Cecil John 
CADoux que o Sr. F. H., com generosa e compreensível bene- 
vol®JC1̂ ; Quallflca de “obra magistral” . A citação afigura- 
"seT.^e *on£a e fastidiosa, mas definitiva” (ttt 13) .

Ora, que nos traz esta citação definitiva-dá obra ma
- astra l?  As proibições,dos concílios, de Tolosa (1229) Tarra 

f  na (1234) Beziers (1246)/as que se seguira* à difusío 
das hÇresias de Wiclef na Inglaterra e de Lutero na Alema- 
nha’í f UmaS medidas eclesiásticas, contra a propaganda das 
P ie d a d es  btbllcas, e uma sérte.de depo im eito itod iv idua j 
alguns anonunos, formulados neste estilo: “em#1853 escre
via um católico”, “em 1894 contava-se o caso de um padre 
que abertamente confessava” . . .  “em 1889 escrevia um pa
dre católico’; “em 1921 foi adm itido ...” ( m  pp 13.23)
Aí está; parece incrível! mas é realidade pura. A obra ma- 
glstral tran?P°rta -nos às histórias, da ca ro ch in h ae ra  uma
fVG2. • . . .

°  f ^  ^  n§0 tinha sido tratado? 
Sun, p Sr. Ernesto de Oliveira havia feito a mesma acusa-  ̂
çao Respondemos, consagrando 12 páginas a examinar-lhe 
os fundamentos (CP. 177-189). Todo o castelã de cartas 
levantado pela obra magistral” de Cadoux cairia desfeito
?»? T / 8 SSe C°m 11111 tud°-nada de atenção sincera. De rato aí demonstramos:

icas.com
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1. ° — Que antes da Reforma protestante as medidas 
restritivas na-leitura da Bíblia emanaram de concílios par
ticulares, foram transitórias e justificadas por motivos da 
maior importância. Tôdas elas relacionam-se com a heresia" 
dos albigenses difundida nos; princípios do século XIII, n o - 
sul da França e no norte da Espanha, e mais tarde corn os 
erros de Wiclef na Inglaterra. Os albigenses constituíram 
talvez na Idade Média a maior ameaça à civilização cristã. 
A doutrina que prègàvam éra dé um radicalismo bolchevis- 
ta : negação dá família, da propriedade, das autoridades 
civis e eclesiásticas; uma tentativa de ^subversão completa 
da ordem social vigente. E tudo istò era ensinado com a 
Bíblia em punho, com traduções em vulgar postas nas mãos 
do povo ingénuo que assim se deixava fanatizar e arrastar 
aos mais condenáveis excessos. As proibições salutares e 
oportunas da Igreja não eram contra a Bíblia que há doze 
séculos circulava nas mãos dos fiéis sem a menor restrição,

'm as  contra ós'abusos que dela faziam os hereges.
2. ° — Depois da R e fo rm o o concílio tridentino promul

gou restrições de caráter geral, não, porém, absolutas; proi
biu-se a leitura da Bíblia em vernáculo; quando feita ‘‘por 
todos e sem discrição, passim et sine discrimine,” ao juízo 
dos párocos ou do bispo deixava-se facultar a licença opor
tuna. Estas disposições foram-se modificando sensivelmente 
até à disciplina atualmente em vigor que permite a todos 
os fiéis a leitura da Bíblia na própria língua, contanto que 
se tra te  de edição aprovada pelas autoridades eclesiásticas - 
e acompanhada, nos pontos mais difíceis, de notas e escla
recimentos . A -razão óbvia desta atitude dá Igreja entra

- pelos olhos de quem os não quer conservar apaixonadamente 
fechados. O protestantismo, logo ao nascer, pretendeu justi
ficar, “com a Bíblia; na mão’V todos os erros e todos os vícios. 
Era a  dissolução doutrinária e a dissolução moral do cristia
nismo. Já  em 1525 deplorava Luteho a anarquia dogmática 
oriunda do seu princípio . “Êste não quer o batismo, aquêle
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nega os sacramentos; quem admite outro mundo entre êste 
0 JU1Z0 firial> quem ensina que Cristo não é Deus- uns 

dizem isto, outros aquilo, em breve serão tantas as seitas e 
tantas as -religiões quantas as cabeças” (De Wette III 61)

- Em- cárta a--ZuÍNGLio: “S eo  mundo durar mais tempo’, será 
nuster receber de novo os decretos dos concílios a fim de 
conservar a unidade da fé contra as diversas interpretações 
da Escritura que por aí correm”. . O mal se .foi agravando 
com o tempo. No livro inspirado foi cada.qual..procurar os 
seus dogmas e nêle encontrou cada qual os dogmas seus 
C°m° num dístico célebre escreveu o protestante Samuel ‘ 
Werenfels (m. 1740).

Hic liber est, in quo quaerit sua dogmata quisque. 
Ihvenit et pariter dogmata quisque sua.. -

' . Ao esfacelamento dogmático que se foFaceierando con- '•
tmuamente na evolução do protestantismo, acresceu a de

, sordem dos - costumes. • Desde a poligamia que Lutero justi- 
...ficava com a  . Bíblia em punho; não houve'desmando moral 
que algum indivíduo ou alguma seita não tentasse legitimar 
com a;autoridade de um texto sagrado. O quadro da deca-

-dência dos costumes, provocada pela Reforma, o leitor pòde-
rá vê-lo bosquejado pelos próprios reformadores, em IRC. 
419-459. Que muito de estranhar, pois, procurasse a Igreja 
proteger os seus filhos contra semelhantes abusos da pala
vra de Deus? (38) . . -

,v.;...(38) Oontra: esta realidade maciça -e IndiscutiVel, sublinhada 
. P°£, .g ?xsar, .opoe, apriorista. ,e dogmática, o Sr.~F -H  • Não não 

pede. ser; “todos os livros b o n s, quando b e m  traduzidos, dão! bons 
resultados. (III, 29) São b o a s  as epístolas de s. Paulo Sr P H ? 
;Não=é mil-vêzes melhor o texto, original do que quálquer tradução 

î°r aprimorada? Pois bem. do original das epístolas paulinas 
diz a B íb lia  in fa lív e l:  nelas “há algumas cousas dificeis.de entender 
que os mdoutos e inconstantes d e p r a v a m , co m o  ta m b é m  a s  o u tra s  
E sc r itu ra s , p a r a  a  p ró p r ia  p e rd ig ã o ” . II Petr III, 16. Foi o que Fi-
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O mal, porém, com o protestantismo atingiu gravidade 
muito maior! Não foi só o abuso das interpretações bíblicas 
que abriu a porta a todos os excessos doutrinais e morais; 
foi o próprio texto sagrado que os reformadores com mão 
sacrílega desrespeitaram na sua integridade divinamente in
violável. As traduções dos primeiros chefes do movimento 
protestante já  vieram eivadas de erros tendenciosos (39). 
Zuínglio e Luteho trataram  o textò divino com uma liber
dade que a mais benévola indulgência não poderá nunca 
justificar (ver CP. 186-188). E ainda hoje as bíblias d isser 
minadas pelas Sociedades protestantes jvêm (ao menos as : 
que pude examinar) mutiladas na sua integridade. En
quanto no Novo Testamento de regra se incluem os livros * 
proto e dêutero-canônicos, os dêutero-canônicos do antigo 
Testamento são sistemàticamente cortados. Debalde procura 
o leitor os livros de Judite, Tobias, o da Sabedoria, o Ecle- 
siástiço e j)s dois dos Macabeus, incluídos como já vimos no 
cânon dos concílios de Hipona, de Cartago, de Inocêncio I, 
do concílio de Florença e de Trento. . v

Agora qualquer homem sensato está em condições de 
entender as medidas restritivas da Igreja. Não as inspirou 
uma oposição à  leitura da Bíblia mas o, zêlo de sua pureza . * 39

zeram os protestantes que do livro divino tiraram a justificação de 
todos os erros e desregramentos; foi o que visaram prevenir as sábias 
disposições da Igreja: defender' a palavra de Deus da perversão 
dos homens.

(39) Chamo “tendenciosos” os erros de tradução cometidos 
dellberadamehte para pôr ò texto sagrado a serviço de um sistema s 
doutrinário preconcebido. E’ o falseamento intencional da palavra ■ 
de Deus. Com êstes erros não se devém nem se podem confundir as . 
'impeffeiçõés inérentés *a tbdò' trabálho humâiio. Não há tradução ' 
da Bíblia que não as tenha; os progressos da filologia, da crítica, 
textual vão permitindo dminuí-los pouco a pouco: chegaremos um 
dia a uma tradução irrepreensível? Como quer que seja, uma cousa 
é uma versão imperfeita, outra, uma versão falseada. A primeira é  
um tributo involuntário pago à imperfeição humana; a outra, uma 
adulteração criminosa da palavra divina.
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integral e o respeito ao seu caráter sagrado, o  que elas 
miram não é afastar das mãos dos fiéis o livro divino- é 
assegurar-lhes a  sua integridade. Na sua solicitude m aterna 
n ao quer a  Igreja que nas mãos dos seus filhos sejam as Es
crituras “depravadas para a perdição de suas'alm as”, como 
advertia S. Pedro. Tôdas as vêzes que as circunstâncias 
afastam este perigo, não só é permitida, mas desejada, acon- 
solhada, inculcada a  lição dç Bíblia. A luz-destas explica- 
çoes que são fatos históricos — quem ousará ainda mal- 
sm ar as medidas restritivas tomadãã pelas autoridades ecle
siásticas no concílio de Tolosa òu nó de Trento? — Pois iá 
havíamos dado estas explicações, mas o Sr. F. H. preferiu 
n ao to m ar conhecimento delas. Copiou a  “obra magistral” 

o Sr. Cadoux, sem sequer atender à existência de uma res
posta e reeditou intatos os mesmos requisitórios.infundados,

No nosso estudo fomos adiante; não nos restringimos 
à  parte negativa, — simplès justificação da atitude da Ig reja ' 
nas suas prudentes e salutares restrições. Mostramos posi
tivamente como, em todos os tempos, e de modo particular 
antes da Reforma — precisamente o período em que se 
acusava o catolicismo de fechar a Bíblia aos povos -  a  
Igreja procurou sempre difundir entre os fiéis a leitura dos 
livros santos. ~

Os fatos podem resumir-se em duas palavras.
l.°) Antes da invenção da imprensa, a Igreja procurou 

multiplicar, quanto possível, os manuscritos da Bíblia inteira 
ou d°s l i v ^ j a a f e  . in j^ sa h te 9 ..p « »  a vidaZrèiígiosa dos 
neis. Gregory já. enumerava- 4.105 códices gregos do Novo 
Testamento, escritos entre o século IV e o, XV; Vvon S oden 
acrescentou muitos outros e o seu número avulta de dia

d ia‘ Vul9a ta L a tina já  s e c o n ta m m ã isd e  30.000 
códices e o seu recenseamento está bem longe de ser com- 
p çtq. Se se refletir no número elevado de manuscritos perè- 
çidos nas frequentes vicissitudes históricas de tantos séculos 

guerras, incêndios, etc., — ou devorados pela ação corro
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siva do tempo, far-se-á uma idéia justa do esforço imenso 
feito pela Igreja, em tempos ingratos, para multiplicar as 
cópias dos livros sagrados tanto  na língua grega quanto na 
latina vulgarmente entendida por quase todos. E’ um fato.

2.9) Apenas inventada a imprensa, a nova arte desti
nada a facilitar e disseminar extraordinàriamente a instru
ção, foi logo posta a  serviço da difusão das Sagradas Escri
turas. O primeiro livro de certa importância que saiu do 
prelo de Gutenberg foi uma Bíblia; 6 anos levou ela a ser - 
impressa: de 1450 a 1456. Era um sinal da consideração em 
que a tinham  e da facilidade, com que seria vendida. Foi 
também um estímulo e um exemplo. As edições dos livros 
santos daí por diante multiplicaram-se com uma rapidez 
tanto mais para maravilhar-nos quanto sabemos as dificul
dades e deficiências dos primeiros prelos, bem longe da per
feição das nossas modernas tipografias^; Os estudos recen
tes sôbre os incunábulos, ou livros impressos entre 1450 e 
1500, permitem-nos avaliar com bastante precisão o número 
de edições da Bíblia, no primeiro meio século de existência 
da arte tipográfica. Com o concurso dos sábios de todo o 
mundo publica-se em Viena um catálogo geral dos incuná- 
bulos, o Gesamt-Katalog der Wiegendrucke. Em 1930 saiu 
o 4.° volume em que se encontra o artigo Bíblia. Dêle se 
depreende que até 1500 se publicaram pelo menos 122 edi
ções da Bíblia, das quais 94 em latim  (língua então conhe
cida de quase todos) e 28 em vulgar (40). 122 edições da. 
Bíblia nos primeiros 50. anos da existência da tipografia!, 
em média mais de 2 edições por ano. E’ um  fato! ■ :

(40) A resultados pouco diferentes havia já chegado para as 
bíblias latinas. A. Copinger, Incunabula bíblica of the first Jialf 
Centiíry of the latin Bible betwèen 1450 and 1500, Londón, 1892. 
Só a biblioteca nacional de Paris possui 74 edições diferentes da 
Bíblia latina, anteriores a 1500. Cfr. Delisle, Journal âes Savants, 
1893, p. 216. ,
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Falk, erudito investigador das coisas medievais, em livro 
especialmente consagrado ão conhecimento e à difusão dã

....Bíbllf  nos fms da Idade Média, dá-nos outra estatística que
se estende até a ruptura de Lutero com a Igreja, Nestes 70 

vão de 1450 a 1520 imprimiram-se não menos de 
156 edições da Bíblia em latim e 43 em vulgar, das quais 17 
em alçmao, 11 em italiano, 10. em francês, 2 em boémio l  
em russo,; etc., .etc. Se a estas acrescentarmos ainda 6 em
S r * 0’ ^ g aíem(ís ao “  de 205 edições -completas da 
Bíblia, antes do. protestantisnio (41). E’ um  fato! ........

?;p) Para facilitar melhor o acesso imediato de todos 
os fieisj f.?:: :̂ vro P^^xçelência,. desde os .. primórdios de 
sua existência providenciou sempre a  Igreja para que exis
tissem versões da. Bíblia na língua vulgar dos diferentes 
povos. No primeiro milénio da história do cristianismo foi 

,  a BíbUa traduzida em latim, siríaco, copta, arménio 
georgiano,- etiópico, gótico, eslavo, persa e 'áiatjê*;' Em áigu-1 * 
mas destas línguas possuímos até duas ou três versões dife- 
réntes. No segundo milénio começaram a formár-se pouco 
a P ^ õ l a s  línguas da nossa moderna civilizaçãó"ocidehtal. ' 
Em tôdas elas,. muito antes do. advento do protestantismo 
foi a  Bíblia traduzida. Lutero ainda não era nascido è; já  : 
se podia lêr a Escritura em francês, espanhol, cgf alão, valen- 
ciano, português, inglês, holandês, polonês, magiar, italiano 
baixo e altó-alemão. Algumas destas traduções eram feitas 
da Vulgata latina, outras das línguas originais, grego é 
hebraico. De 1450 a 1500 publicaram-se na Gepmânia 15 
edições da Bíblia em-vernáculor sendo 12; em aitõ-aiemáò e ;
3 em baixo-alemão (42). Ey um fa to . ' , , • 41 42

(41) P; P alk, Die Bibel am Ausgange des Mitteíalters, ihre
Kenntnis-und-Verbreitung, Kòln, 1905, pp. 24,91 e sgsF  .....

(42) Os estudos comparativos mais recentes mostram que 
Lutero se serviu, ao fazer-a sua tradução, de uma ou de várias 
destas versões medievais e principalmente da que foi publicada em 
Augsburgo, em 1474, com os tipos de Zainer. _  w . Walter que fàz
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E no entanto, quem tal o crera? a “citação definitiva” 
da “obra magistral” de Cadoux ignora tôdas estas realidades- 
maciças da história (43).

Por aí se vê a  importância singular que desempenhava 
a Bíblia na vida cristã da Idade Média. Quem estudou mais 
profundamente êste período anterior à  Reforma poderá veri
ficar ainda como a Bíblia era a  inspiradora da pregação 
e da arte medieval, das suas canções populares, dos seus 
trabalhos científicos, teológicos e exegéticos. A desenvolver:; 
êstes pontos encheríamos um volume: " As investigações' 
recentes projetam aqui torrentes de luz : H. Vollmer iniciou, 
em 1912, uma publicação de “Materiais para a  história da , 
Bíblia e da religião popular na ídâde Média”; em 1931 saiu 43 * *

até agora o estudo mais profundo sôbre estas v,ersões alemãs ante
riores ao reformador, examinando mais de 200 manuscritos, chegou 
a apurar 10, 14 e, para. os Salmos, até 24 .redações ou versões dir.. 
ferentes. Tal era o esforço de aperfeiçoamento progressivo das tra
duções e tão .intensa a atividade desenvolvida em tôrno do Livro 
sagrado. ■ , , ■ .'.,

(43) O Sr. F. H. por sua conta resume tudo nestç período:
“Sem dúvida,, quando Lutero surgiu, já haviam sido impressas
algumas Bíblias, em alemão, como a, edição da casa Mintel de Estras
burgo, 1466; mas nem se lhe sabe o nome do tradutor, e só Deus 
conhece as razões dêsse anonimato”. III, 26. — Não eram “algumas” 
Bíblias, senhor, em 50 anos foram 15 edições; em média, cada triénio 
uma! Quanto à insinuação é ela filha de uma ignorância injustifi
cável e de uma malevolência que irrita! Quem não sabe quão fre
quente era na Idade Média o anonimato! Não é só de uma ou outra 
tradução da Bíblia,- é de um sem-número de tratados filosóficos - 
e teológicos que ignoramos os autores. As razões do anonimato 
não as conhece “só. Deus’,’; conhece-as também quem quer que.jnão. 
seja de todo profano èm estudos medievais. Mas se de algumas 
traduções desconhecemos os autores, de muitas outras os conhece
mos. E o que nos é conhecido torna a insinuação do Sr. F. H; 
lmperdoàvelmenté maldosa. A Bíblia foi traduzida em catalão pelo 
dominicano Romeu de Saburguera, prof. de Teblogia da Univ. de 
Paris e provincial da sua ordem; em magiar, por um eremita da 
ordem de S. Paulo, da família dos príncipes de Transilvânia; em
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J  5A volume, (44). Neste mesmo ano e atada por sua ta l- 
ciativa -íundava-se em Hamburgo um "Arquiva

f  tM a a  amplitude, a  influência da
M l « “ o d“a VWa d° P0TO * « “?>>• *> 1200 a
nL* 7 E dlz 0 Pr°pri0 manifesto “um pôstò

nu Br“ dc “ da

v ^ o 1- 8111? ^ 0 de tôdas estas Pacientes e escrupulosas in
vestigações feitas pelos próprios protestantes mais compe

ten te s  _foi pôr na luz de uma evidência mais fulgurante de 
a :^ tu d e  verdadeira da Igreja cató liç/em  re ia ç £

t tttÍ p1 ’ T  °Utr° a ma fe aPaixonada das acusações de 
Lutero e dos seus primeiros discípulos, seguidos ainda hoje

f ^ l0S1Q̂ e nao sabem se«ao -repisar velharias obsoletas. Já  
f? 1 1904, acompanhando o progresso dos estudos escrevia 
Kropatschek: “°  resultado complèxivo dó rtrab ilhos feitos ‘ 
ja nos nao permite dizer no sentido dos polemistas antigos 
que a Bíblia era para teólogos e leigos um livro desconhe-

*lema0> entre os primeiros trabalhos de tradução encontram™. „ 
de.NpTKER Labes (séc. XI), monge de S. Gall, e de^VnintAM abade
X ,rg; dlalet° valencian° Por,Bonifácio; ̂ rrer} W  

d0® to o s  e irmão de S. Vicente F err^ ^  aSm  J S  
d antç Quanto à própria Bíblia alemã já de há muito se inclinam 
os críticos a ver nela a tradução do dominicano J. Rellach “d £  
gedruk.e vorlutherlsche Bibeluberstzung ist das Werk; von Meister 
Johann Rellach”, escreveu FRanz J ostes na Hist. Iahrbuch i «44 
& ,7?1 e A Bíblia era traduzida por homens da igreja sacer ’ 

rtí0íes e. religiosos. O Sr. F. .H. sabia tudo- isto (cfr. c  p  179 S  7
como ousou fazer uma insinuação tão falsa quão venenosa? S nre' 
ramente não.o compreendemos. ' “ venenosa? Srnce-

se„ v n k  Materialen zur Bibelgeschichte and reliaiõ-
sen Volkskunãe des Mittelalters,- 5 v.ols., Berlin, 1912̂ 1931 '

Deutsche Bibet-Archiv in Ha * b u °  ^

icas.com

http://www


80 POLÊMICA SINCERA?

eido. Quanto mais nos ocupamos com a Idade Média, mais 
se dissipa esta lenda” {46). E as investigações continuaram , 
“De maneira maravilhosamente mais ativa do que até agora 
se sabia, conclui com a sua superior autoridade o protes
tan te  W. Walther, trabalhou a  Idade Média na tradução da 
Bíblia” (47). Mais vigorosas ainda e não menos autoriza- - 
das são as expressões de Dobschuetz, prof. na  Universidade 
de Halle e chefe da Comissão internacional germano-anglo-, ., 
-americana, para a nova.edição crítica dq Novo. Testamento: 

“ Devemos confessar que a Idade Média possuía da Bíblia um  
conhecimento de fazer pasmar, um conhecimento altam ente 
apreciável, que, sob muitos aspectos, poderia envergonhar o 
nosso tempo” (48). — O Sr. F. H. possui outras "obras ma
gistrais”, donde sabe copiar “citações definitivas” . ......  :

O que fêz a Igreja nos 1.500 anos de sua existência 
anterior à  Reform a— pôr a  Bíblia ao. alcance dos fiéis e , 
acónseihâr-íhés a leitura — còntinubu a praticar fielménte 
depois do advento do protestantismo. Se a multiplicação de? 
Bíblias falsificadas e de interpretações apaixonadamente ten
denciosas a  obrigou, em benefício das almas e em hom ena-. 
gem de veneração à própria Bíblia, a  impor sábias medidas. .. 
restritivas, tôdas as vêzes que se afastavam êstes perigos,.,,, 
permitiu e inculcou insistentemente aos seus filhos a lição 46 47 48

(46) K ropatschek, Das Schriftprinzip der lutherischen Kirche,
1904, t. I, p. 163. , '

(47) “Ungemein viel hàufiger ais man blsher wusste, ist im
Mlittelalter an der Uebersetzung der Bibel gearbeitet worden” . ’ 
W. Walther, Die ãeutsche Bibeluebersetzung des Mittelalters,- 
Brunschwig, 1889. rvv; ‘ '"."."‘.T, '!' ■" V"

(48) “Das Mittelatter bessas eine iiberraschénd grosse, hõchst 
achtungswerte. Bibelerkéntniss, die unserer Zeit in vieler■ Hinsicht. 
beschamen konnte” E. von Dobschuetz, em Deutsche Rundschau, 
1900, p. 73. —  E pouco adiante à p. 104: “Devêmos conceder que 
atualmente a Bíblia já não constitui o fundamento de todo o nosso 
saber e de toda a nossa civilização, como na Idade Média” .
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, tf°s livros santos (49). Prová-lo documentadamente fôra 
encher volumes. Lembremos apenas um ou outro fato alta- 
mentç significativo. . '  , ,r.. T, '

:í: Não há hoje uma só nação católica em que se não te
nham maravilhosamente multiplicado as traduções da Bíblia: 
reimpressões de versões antigas; novas versões feitas sôbre 
os textos- originais; edições complètas; edições parciais do 
Antigo, do Novo Testamento ou de :alguns dos seus livros. 
Uma destas traduções mais recentes, feita sóbre os textos 
originais, é a  italiana, ;iniciada há alguns anos pelo Ponti
fício Instituto Bíblico de .Roma. : ’ -

Todo êste trabalho tendente a  vulgarizar mais e mais a 
leitura da Bíblia entre os fiéis é feito sob o patrocínio e o es
tímulo das mais altas .autoridades eclesiásticas.- Quando o 
p. M a r tin i, mais tarde arcebispo de Florença, empreendeu a 
tradução italiana da Bíblia, posteriormente tantas vêzes 

. reeditada, Pio VI, escreveu-lhe um Breve ’ (1778)11hgratulah-' 
(io-se com o autor pela feliz iniciativa: que virihã^'oportúna-

(49) À pág. 19, o Sr. F. H., transcrevendo Cadotjx,; cita entre ' 
as conhecidíssimas proposições de Quesnel, condenadas por Cle
mente XI, ‘algumas (da 79.a a 85a) qiie se referem-á lição das 
Escrituras e triunfa contra o P. Leonel Franca, “apanhado de stir- -  
prêsa” !! (p. 20). Infelizmente as proposições são inteiramente tor
cidas no seu sentido genuíno. O que nelas condena o Papa não 
é a leitura da Escritura mas as afirmações explicitas ou capciosa
mente implícitas do princípio protestante de que '“á -Bíblia é a 
ú n ic a  regra de fé” ou da n e c e ss id a d e  da sua leitura -para to d o s .  
Afirmar de fato esta necessidade u n iv e r s a l  é fechar o céu a quan
tos não sabem ler ou, por qualquer circunstância, mão .puderam na 
vida estudar tôda a Bíblia. Cousa tão simples e tão-conhecida e 
tantas vêzes'explicada quê não sei quem possa ficar aí surpreen-' 
dido! As proposições condenadas de Quesnel andam por-aí em qual- 
^uer. E n c h ir iã io n  que circula pelas mãos _de. seihlnaristás novos. 
Mas é próprio do autodidata. convencer-se de que todos os conhe- 
cunentos que êle acaba de adquirir são completamente ignorados 
Pelos outros como até aí o haviam sido por êle. Daí esías atitudes 
de herói de Cervantes!
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mente pôr as letras divinas ao alcance de todos” . Quando 
D’Allioli publicou na Alemanha a  sua tradução da Bíblia, 
reimpressa depois em numerosas edições, recebeu a aprova-: 
ção da S. Sé e as recomendações explicitas de quase todo 
o episcopado alemão. -

Quando em 1852 a  “Edição da Emprêsa da Livraria Po
pular e Histórica” quis reeditar a  tradução portuguêsa do 
P. Antônio Pereira de Figueiredo, o Cardeal Patriarca de 
Lisboa concedeu a permissão, não só, más tomou as providên
cias para que o trabalho saísse.“com perfeição è exatidão”, 
e o franciscano por êle nomeado para Revisor, Fr. Luís 
d’Ascenção Costa, aceitou o convite “não só por coadjuvar 
os mesmos senhores numa emprêsa de utilidade pública,, 
como por fàzer um serviço à santa religião católica romana” .

Quando 12 anos depois se pensou em fazer uma edição 
brasileira da mesma versão lusitana, o Arcebispo da Bahia, 
D. Manuel, aprovou J s te  desejo;de reimprim a Bíblia “com 
o louvável fim. de proporcionar a todos os católicos dêste 
império a lição das Sagradas Escrituras” (mandamento de 6 
de junho de 1863). E saiu em 1864 uma edição magnífica 
da Bíblia em 2 vols, com as notas explicativas de Delaunay 

• e as gravuras èm aço reproduzindo obras-primas de Rafael, 
Leonardo, da Vinci, Ticiano, Murillò, etc. Poucos a n o s . 
depois, em 1881, a Livraria Garnier dava nova edição dêste 
magnífico trabalho (50).

Quando os franciscanos da Bíblia meteram ombros à  
emprêsa de facilitar a leitura da Bíblia em vernáculo, publi
cando-lhe uma nova tradução, iniciaram-na com a aprova-

(50) A tradução do P. Antônio P ereira de F ig-jetrtdo utiliza
ram-na também os protestantes para a' edição das suás bíblias, mas 
sutmetendo-a antes a uma cirurgia que não lhes honra muito à lsal- : 
dade. Suprimiram todos oŝ  dêutero-canônícos do Antigo Testa
mento (Judite, Tobias, Eclesiástico, etc.) vertidos pelo P. Ftcie-rt̂ o 
ccmo os outros livros da Escriiura e cortaram-lhe o amplo prefácio 
em que o tradutor reinvidica explicitamente para êsses livros o 
caráter de inspirados. E a esta Bíblia amputada de seu prefácio,
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ção do Arcebispo Primaz da Bahia e a  animação e apoio 
de todos os bispos brasileiros representados no 1 ° congresso 
católico. . ■■ ú. .■ ' .... " ' " ■■■■;" ■ & • -
.....Quando em: 1-932;; o -P .:Mattos S oares empreende nmn

nova tradução portuguêsa da Bíblia, o Papa Pio XI, “com
prazendo-se com tão útil traba lho ;., envia-lhe de coração, 
como prova, de paternal benevolência, a bênção apostólica”!

Aí está uma ou outra prova — seriam incontáveis, a 
citá-las tôdas de como incentivam as autoridades eclesiás
ticas .a .tradução,: em vernáculo, das escrituras sagradas. Que
reis ouvir como aconselham aos fiéis a  sua leitura assídua? 
A 29 de iunho de 1904, o arcebispo do Rio de Janeiro, o futu
ro Cardeal. Arcoverde, escrevia: “tôdas as famílias católicas 

i tenham em seu lar o . livro dos Santos Evangelhos, leiam-no • 
em comum e o meditem; Todas as-aúnas piedosas tomem 
a seu cargo essa missão santa e regeneradora:*— propagar 
em tpdas as classes da sociedade a leitura dos^Santos Evan
gelhos” . Em 1926, numa exortação dirigida . pelos bispos 
suíços~a_.todos _os. católicos, lêem-se estas palavíãs: “Nenhu- 

.mA l.eitura pode fortalecer mais o coração que a do Evan
gelho, Conscientes, das necessidades atuais do povo cristão,

; pedimos com instancia aos fiéis que o leiam,■; se possível, 
todos os dias—  a. leitura e a meditação cotidiána do Evan- 

•gelho. os impregnará do Espírito d’Aquêle que é, ao mesmo 
tempo, o seu inspirador e seu herói” .

O Cardeal Mercier, nos seus atos pastorais, não cessa de 
inculcar a leitura da Bíblia e sobretudo do Novo Testamento 
“que deveria ser o livro de cabeceira de todo. o cristão que 
sabe lev” (Oeuvres Pastorales, IV, 200) . . '

' mutilada no seu texto, contra a voritade expressa do tradutor por-' 
tuguês espargem os honestos protestantes como a “Bíblia sagrada... 
traduzida. . . .pelo P. Antônio Pereira de Figueiredo”. Não é isto 
ilanuear, da maneira mais indigna, a boa fé dos leitores? Não é isto 
faltar à lealdade mais comezinha e o respeito mais elementar aos 
direitos de um Autor ou Tradutor? E-queixam-se depois os protes
tantes quando: chamamos-de falsificadas as suas Bíblias!
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Com mais alta autoridade, Bento XV, que fôra Presidente 
da Sociedade de S. Jerônimo para a difusão dos Evangelhos, 
escrevia em 1914 ao Cardeal Cassetta, seú sucessor na Pre
sidência da Sociedade: “Muito desejamos que, graças ao 
vosso zêlo, não só os Evangelhos sejam largamente espalha
dos, mas ainda — e é um dos votos que nos são mais caros 
— as famílias cristãs se habituem a ler e meditar cada dia
êstes santos livros” . E na Encíclica Spiritus Paraclitus, d e .....
15 de setembro de 1920, dirigida a todos os"bispos do mundo: 
“Tanto quanto nos é possível nãó deixaremos de recomen
dar a  todos os fiéis que leiam, cada dia, antes de tudo, os ..... 
Evangelhos, os Atos e as Epístolas, e delas se impregnem 
profundamente. Pensamos com alegria na Sociedade cha- v 
mada de S. Jerônimo, de que fomos um  dos fundadores. 
Registramos com prazer os seus progressos. Sabeis, Venerá
veis Irmãos, que o seu programa é difundir o mais possível 
os Evangelhos e os Atos de modo que tôda a família católica 
os possua e possa íê-los e meditá-los cada dia” (51).

Admirável o senso crítico de Cadoux! pasmosa a sua. 
erudição esquadrinhadora! Êste hom em . sabe o que. “em 
1853 escrevia um católico”, conhece o que “em 1899 escrevia 
um^padre católico”, lembra-se do caso que “em 1854 .se con-,;; j 
tavá de um padre” . . .  e esquece e ignora e cala os atos ofi-: . 
ciais da Igreja, a linguagem dos bispos e dos papas no ' 
exercício oficial e solene do seu ministério pastoral!! E a 
um trecho dêstes, o Sr. F. H. tem a bravura de chamar “cita- ■■ 
ção definitiva”; e uma salgalhada de fatos incompreendidos,

,, (51) Há, infelizmente, muitos.católicos que não lèem os Ev.an-
gelhos e muitas v.êzes lamentamos esta negligência em pregações 
ou escritos: Os protestantes recolhem estas advertências para de
monstrar que a Igreja católica é hostil à difusão das Escrituras. 
Com os mesmos processos demonstrativos poderiam provar que a 
Igreja proíbe a oração dos fiéis, porque muitas vêzes lhes recrimina . 
a negligência no cumprimento dêsse dever. Uma .cousa é que por 
preguiça ou descuido muitos católicos não leiam os Evangelhos, 
outra que o não façam por uma interdição da autoridade religiosa.
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^  informações reunidas sem crítica e com uma parcialidadè 
escandalosa, afigura-se-lhe uma “obra magistral”!! r *

; ...Será mister sintetizar ainda uma vez os processos polê-
' TOCps do Sr. F. H.? Não terá. verificado, por si, o leitor que 

■v: também neste ponto, como nos demais até aqui estudados,
.a sua resposta é de uma indigência desalentadora? A pro- 

“  pósitq da leitura da Bíblia ná Igreja Católica que faz o advo
gado do protestantismo? l.°) Não tomar cóntiecimentò de 
tudo o que já foi dito sôbre a questão; 2.°). calar aos seus 

.leitores todos os fatos positivos já  alegados, que poderiam 
. habilitá-los a  julgar imparcialmente; 3°) copiar uma cita
- São de. autor escolhido adrede e em que se repisam, com 

. monotonia, obstinada, as mesmas objeções já mil vêzes res- 
.. pondidas. Copia-se aqui Cadoux como antes- se copiara 

Boehmer, J anus ou Tuhmel, contra a evidênèia dos fatos ~
já  aduzidos. Polêmica sincera? .' "  . * ‘ ~ • • - - *' •••-•i ' «*• - - .  - .  ♦ •

■ • ■ • - - -
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CONCLUSÃO

E’ mister concluir. O leitor já  deverá estar fatigado,, 
desta longa excursão desinteressante e pouco variada. Ixn- 
punha-se-nos, porém, o dever de demonstrar as afirmações 
iniciais. Escolhemos, por isso, um número de exemplos, su-, 
fiçiente para fundamentar um a convicção pessoal dos leito- ,, 
res. Nas poucas páginas escolhidas para à  crítica relevámos 
mais de 25 casos em que manifestamente o adversário infrin
giu as regras mais elementares de uma polêmica sincera. , 
Muitos outros haveria que respigar num  restolho abundan
te / Colhê-los todos fôra ensanchar - matéria para. um volu
me; uma asserção gratuita faz-se em três linhas, a  s u a .. 
refutação documentada exige talvez trin ta  páginas.

O que aí fica evidencia à  saciedade 0 que tem sido a 
controvérsia protestante em nossa terra: insistência^ em ?e-. 
p s a r  as mesmas acusações falsas, obstinação em não levar 
sinceramente em conta os fatos e argumentos já versados 
no debate. Com semelhantes processos, eternizam-se as dis
cussões estéreis. A polêmica, em geral, mas principalmente 
uma, polêmica assim, não tem nem pode ter para nós gran
des atrativos. Se várias vêzes temos voltado à  carga, foi. 
em cumprimento do dever superior de respeito e de amor 
a  uma verdade que está muito acima das nossas preferên- 

. cja» pessoais. Uma ausência de resposta-poderia parecer da 
nossa parte uma tr&ição ou um a covardia de quem deserta,. 
Cumpre, porém, pôr têrmo a  êste esgrimir inútil, Estabç- 
lecemos, portanto, aqui as condições justas, positivas e con- . 
cretas do debate.

Para isto escolhemos três pontos sôbre os quais deseja
mos elucidação definitiva antes de passar a outros.
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1. Em IV, 5, escreve o Sr. P. H.: “M eu-intento por 
agora é apenas mostrar que o único fundamento escriturís- 
tico do papado, alegado pelo romanismo, foi interpretado 
de três modos diferentes” .

O único fundamento a que se refere é o v. 18 do c. XVI 
de S. Mateus: tu  es Petrus, etc. Ora, é certo que, além. dêste 
versículo, citamos e comentamos outros passos evangélicos 
em favor do primado de Pedro: S.M at. XVI, 19 (IRC. 22-29; 
•CP., 13-20), S. Lucas X X II,'31' (IRC. 30; 183-,-onde se acen
tua o poder de' magistério, CP.,' 20-21, onde se'/sublinha o 

Tparalelismo cóm ;ã ! pérícbpê de S.' Mateus) ; S. ’J oão XXI, 
15-17 (IRC., 30-34; CP., 22-26). Não discutamos agora as 
doutrinas; não queremos indàgãFse òs protestantes não con
cordam com a exegese católica dêstes textos, como não acei
tam , a do Tu es Petrus: Queremos apenas a explicação de 
um fato. Desejamos se nos diga por que motivo o Sr. P. H. 
afirma- aos seus leitores nque ::os católicos alegam’ um único 
fundamento escriturístico do papado. quando o Sr> P. H. não 
ignora nem pode ignorar que 0s católicos alegam,outros pas
sos da Escritura em favor de suá tese. Folgaremos ainda em 
saber por que um polemista protestante, todo zelo pela Bíblia, 
se descarta-da discussão de textos bíblicos com-iiméxpediente 
dêste jaez. -- ---  --  ̂ ........w:

2. Em IV, 34, escreve o Sr. F. H.: “Êste plural (sedes
apostólicas) é-lhe tão importuno ao Sr. Padre que êle não 
recua de o torturar logo adiante à pág. 98 (C. p.) , onde, re
sumindo a  seu modo o pensamento do grande bispo, o faz 
do seguinte modo:; “Pela^suçessão 'dos seus bispos ela (a 
Igreja católica) remoritu a  sedes àpostoUç^ ^ o m o  se vê 
no adjetivo apostólica o plural agostiniano passou a ser um 
singular francano . E’ mais uma “lisura” de lontra do eru
dito jesuíta brasileiro” . . . ' . : :

—— Três linhas antes destas minhas palavras destacadas 
pelo Sr. P. H. eu havia citado um texto de S. Agostinho em 
que, referindo-se a Roma, dizia o S. Doutor ser ela a Igreja
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“na qual sempre vigorou o principado da cathedra aposto- 
Uca, in qua semper apostólica cathedrae viguit principatus”.. 
C P .p . 98 .. Em inúmeros outros lugares emprega o grande 
bispo de Hipona, falando de Roma, a  expressão “sede, sé 
apostólica'’ no singular (ver trechos às pp. 45-46 dêsse li
vro). Pedimos, portanto, ao Sr. F. H. a gentileza de nos 
demonstrar onde e como “torturamos” o pensamento de S.. 
Agostinho substituindo um plural que é dêle, por um sin- 

- guiar que não é dêle. -■■■■■ • — -
3. Em IV, 8, escreve o Sr. F. H. : “Quando se reúne 

o Concílio de Jerusalém, quem a êle preside é Tiago. Todo 
o malabarismo de um a certa exegese, Rara dar-lhe como pre
sidente a  Pedro, caiu em completo descrédito dentpo do pró
prio catolicismo culto. O melhor comentário moderno aos 
Atos dos Apóstolos é, talvez, 0 do católico Jacquier. E lá se 
encontra esta singela e edificante confissão: “parece ,que 
Tiago ’Íalal»m o'prtôià(m 1»W lSssfflâiaaâ,’r  Compare-se isto 
com as acrobacias desrespeitosas com ‘ què se tem torturado
o texto de S. Lucas” ......  , . -

— De fato, lá se encontra, em J acquier, a frase citada 
!m a s ... num  contexto em que o autor resume opiniões 
~alheias (no caso, de um protestante) diferentes da sua., , Qi- 

temos integralmente. Depois de propor a  própria interpre
tação do v. 19 do c. XV dos Atos, continua J acquier: “Esta 
restrição do papel de Tiago não é completamente admitida 
por todos os exegetas. S. Crisóstomo diz que Tiago pro
nunciou um juízo próprio. Segundo Knqwling, Kpívu signi- 

■ fica: meu julgamento é. Tiago-parece falar como presidente. 
,r~ d a , Assembléia.,, Segundo Weiss, Kplvu pode ,, exprimir mais. 

que a opinião de um membro da assembléia”. E. Jacquier, 
Les Actes des Apôtres2, Paris, 1926, p. 455. Aí está. Nada 
mais claro i. O grande exegeta católico nãb faz, nesta passa
gem, senão resumir as opiniões de outros comentadores (Cri
sóstomo, Knowlihg, Weiss) que divergem da sua, no signi
ficado a  dar ao verbo k d í m . Qual, porém, o seu sentir acêrca

da presidência do Concílio? Dá está, explícito e insofismável
• algumas.-paginas antes, ao in ic iar o comentário de tôdà a  
pencope. Falam os júdàizahtes; responde-lhes provLeím ent 
te Paulo Pedro, então, comenta Jacquier, na  qualidade de 
W ^ n t e ^ d a  assembUia, toma por prim eiro.a palavra; rè- 
sume os debates e os encerra” . Para revelar o “completo 
descrédito dentro do próprio catolicismo culto”, da exegese

y-;u e  ‘havíamos -proposto; m aisrparrsub linhâr “às acrobácíaá 
desrespeitosas com que se tem torturado o texto de S. Lucas”
* fSr»'. abrG “talvez 0 melhor comentário moderno aos 

■:^tos^,,pferece aos seus leitores uma “conf&sãò~singela e edi-
ftcanteV  colhida entre as opiniões explicitamente rejeitadas 
pelo aiTtor, calando-lhes a afirmação clara e categórica em 

: que ele, exprime, sem hesitações ~ o seu sentir pessoal Dese
jamos esclarecimento de equívoco tão lamentável. ~

Pe(iiuios que, aaresponder-nos, queira o Sr.-F. H. trans- 
..creyer na íntegrá cada uma das perguntas (52)

Está, portanto, ó debate circunscrito e definido. Ou o ...
Sr. F. H. nos dá as respostas tão justamente pedidas é pode
remos continuar serenamente a  discussão numa atmosfera 
de cordialidade superior; ou estas respostas não.vêm, e não 
perderemos, tempo num trabalho reconhecidamente inútil.

‘ ' (5?) Já 
é inimigo dé

f?be o leitor quanto o Sr. P. H .é .am igo  de copiar
------- ir às fontes. “Ir às fontes no Brasil! Nem eu nem
a Margarida da canção . E’ milagre que só foi dado a um " -
Já Observamos, porém, que muitás bibliotecas dêste imenso Brasil 
lhe poderiam pôr à disposição pelo menos uma patrologia completa 
grega e latina, o que lhe evitaria o desar literário de discutir’
S. Irineu.. ccm . Turmel. e „S. Agostinho com Janus' Por isso os 
pontos que escolhemos são dêstes que podem ser tratados de pri
meira mao. A exigência não é portanto descabida. Margarida vai 
a fonte ... Vamos ver se o professor paulista se decide também a ir»i
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INTRODUÇÃO

Há cêrca de dois anos ultimamos o esbôço de resposta 
. ao Sr. Frederico Hansen publicado na primeira parte deste 
livro. Motivos de fôrça maior obrigaram-nos a adiar-lhera 
impressão até o presente. Foi providencial. Neste ínterim 
veio ou começou a vir a lume outro trabalho de crítica ao " 
meu livro sôbre a  Igreja, a Reforma e a Civilização. In ti
tula-se Protestantismo e Romanismo,* Lisanias de Cerqueirá " 
Leite é o seu autor. No subtítulo promete: “Resposta, ao 
pó da letra, à  obra de Leonel Franca S. J., — A Igreja, a 
Reforma e a Civilização” — Volume 1° — Resposta ao Li
vro I — A Igreja Católica (págs. 1 a 22)”. —^ E Í |s ta  a ter
ceira tentativa de réplica que, ao meu mbdèstpr trabalho, 
ensaia o protestantismo indígena no curto intervalo de cin
co anos. Ernesto Luís de Oliveira, em 1931, cóiõrseu pesado 
volume de 370 páginas em 8.°; Otoniel Motâ  com seus 
opúsculos volantes, em 1933; Lisânias de Cer ûeíra Leite 
com o l.o volume de uma publicação que prometerem massa, 
ir muito mais longe que a de seus predecessores .rArcontinuar 
na escala seguida, achamo-nos na expectativa de uma verdã^ 
deira biblioteca de vários milhares de páginas - êm grande 
formato. Os prelos protestantes em terras derSanta Crttz 
estão ameaçados de gemer por séculos. " • • .

Cada novo autor que desce à arena, ao rufío^de tambo
res dos correligionários, começa por confessar "mais ou me
nos veladamente a ineficiência bélica dos que o precederam. 
Prefaciando a  obra de E. L. de Oliveira, Roma, a Igreja è o 
Anticristo, o Sr. E. W. Kerr confessa do livrodò>Sr. E. C. 
Pereira que se ressente “de uns poucos saltos violentos na 
nrdidura e sequência da matéria . . .  a  documentação escas-

olicas.com



94 —  RESPOSTA AO PÊ DA LETRA?

sa, além de protestante quase tôda e sem pormenores quanto 
às fontes; finalm ente... a pressa latina”, pág. 7. Sem tantos 
eufemismos: obra atabalhoada, unilateral, sem documenta
ção e sem ordem. Da própria obra que prefaciava o Sr. Kebr 
não se manifesta com grandes entusiasmos. Apesar das con
veniências de turibular o autor, em quem aceita paraninfar
-lhe a.obra, conclui chochamente o seu prefácio: “um livro 
tão simples, que apenas acena para o passado, talvez não 
vise merecer o título de resposta oficial è definitiva à obra 
de Leonel Franca” . . .  .

Em 1933 Otoniel Mota começa a  publicação de seus 
opúsculos. Por quê? Porque “o protestantismo brasileiro 
guardou silêncio — cousa estranha — e deixou o grande re
formador coberto com a lama que o jesuíta lhe a tirara” 
(Lutero é o Padre Leonel Franca, pág. 3).

O livro do Sr. Ernesto L. de Oliveira, que tanto se em
penhara em defender o patriarca da Reforma (pág. 316 e- 
segs.), era como se não houvera sido! I O livro “colossal” 
(E. Kerr), “de argumentação fulminante” (Expositor cfirH- 
tão) , “estupendo” (Henrique L. de Carvaiho), “obra monu
m ental” (Otávio R. de Sousa), não adiantara um passo na 
defesa de Lutero. “Deixara vibrando,.em desafio, os dardos 

'inflamados do libelo” (pág . 4 ). ' ' ’ h 1 '
Surge o Sr. Lisânias. O seu prefaciador refere-se na

turalm ente com elogios aos que combateram antes dele, mas 
não vê em seus esforços mais que “guerrilhas, contra-ata- 
qties de flancos,., espécie de caramuças bem urdidas e 
vitoriosas” (pág: V III). A 'batalha campal, decisiva, é agora;; 
que se vai travar. ' ; . í|

<(Le soleil s’est levé, retirez-vous, étoiles”.

Mas infelizmente, se as dimensões progridem e avultam; 
os processos polêmicos permanecem estacionários. E’ real-; 
mente para desalentar. A mesma incompreensão das dou-
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trinas católicas que se criticam, a  desfiguração sistemática 
do pensamento adversário, a ausência de citações precisas 

- e honestas, a contorsão violenta e a omissão inexplicável de 
certos trechos bíblicos, a  teimosia incorrigível em repetir 
os mesmos argumentos, as mesmas objeções mil vêzes res-'
p o n d i d a s , t ô d a  
nestos e • recursos

esta bagagem de expedientes menos ho
. j  menos dignos que já  tivemos múltiplo

ensejo de denunciar nas publicações protestantes anteriores 
- reaparece:aqui, idêntica, senão agravada em todas as suas 

manifestações viciosas. Não houve nenhum progresso. N este- 
; Ponto, o, livro:;do Sr. Lisânias é apenas o número 3 da série.- 

Se alguma diferença se pode apontar é, apenas, a da 
espetaculosidade ruidosa com qué estréia o novo número 
Ernesto Luís de Oliveira pedira a um correligionário lhe 
fizesse ao livro,, num prefácio amigo, todos os elogios que 
não toariam bem, por convenções sociais, nos lábios do pró- 

■” .au to r,--Lisânias de Cerqueira Leite seguiu o modesto '•
exemplo do. seu predecessor. E o Sr. Galdino Moreira, o 
paraninfo escolhido. desempenhou-se a primor da grata in- ' : 
cumbencia. Embocou “a tuba sonora e belicosa” e concla
mou aos quatro pontos cardeais que o Sr. Lisânias era um 
prodígio. f Não lhe falta, nenhuma das qualidades para “em- 

• Prêsas de alto porte”, O seu trabalho é uma “jóia de dou-- 
trina e de verdade” . Não há um só argumento do padre 
jesuíta aue não sofra o corte mortal da pena incansável do 
Autor” (53). ■... ■..... .

Mas parece.que o autor não quedou satisfeito com o 
. fervoroso, panegírico. Fêz questão de dizer pessoalmente a 

alta estima em que tinha a própria obra, a convicção pro
funda de que trabalhava para a m agnitude'das emprêsas

(53) Não se contentando com apresentar em estilo ditirâmbico 
O'livro do seu. paraninfado., o Sr. Galdino Moreira,quis trazer súa' -  
pedrmha a discussão e denunciar mais umá fraude do jesuíta in
sincero. -  No verso da fôlha de rosto da 1.* edição do meu livro 
leem-se: 1 °) a autorização do meu superior religioso datada de
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imortais. Sai à estacada como velhp guerreiro atreito ao 
uso das armas vitoriosas. “Minha clava será a Bíblia” . O 
triunfo, certo. “Muita gente culta” vai sair do “engano 
ledo e cego” em que jazia “vendo por terra e com fragor o 
castelo de sofismas tão bem erguido pela sui-generis lógica 
leonelina” (XX). Más não é só um  modesto combatente 
que cairá para sempre jugulado aos pés do novo triunfador. 
A sua obra repercutirá na amplidão da história. Numa 
visão apocalíptica o valente lidador contempla a Roma de

Roma, 1 de outubro de 1922; 2.°) a seguir, o im p r im a tu r  do Arce
bispo do Rio, com a data de 1 de dezembro de 1920 (êrro visível de 
imprensa, em vez d e-1922); 3.°) o enderêço . da tipografia, precen,, 
dida de lugar e ano, Roma 1923. Mais adiante, o Prefácio vem 
também êle com a fecha expressa: Roma — 1922. Tôda a gente 
que tem dois olhos na frente, enxerga logo que a data de 1920 ã o  
Imprimatur, foi um êrro tipográfico, em vez de 1922. E melhor do 
que - ninguém o Sr. Galdino Moreira. E ’ êle . quem nos informa 
que o livro do Sr. Eduardo Carlos Pereira traz o prefácio “datado 
de 9 de julho de- 1920” . mas “só viera a público semanas, mais. 
tarde”. Ora daí a dezembro v,ão apenas poucas semanas e em 
poucas semanas: l.°) escrever um livro de quase 600 páginas; 
2.°) enviá-lo a Roma para que aí fô s se  l iã o  e recebesse o  im p r im i  
p o te s t  a l.° de outubro: 3.°) remetê-lo. novamenté ao Rio de modo 
que pudessee obter nesta cidade o imprimatur em d e z e m b r o  A s. 1920.., 
-r- é  m a te r ia lm e n te  im p o s s ív e l .  Chega à vê-lo até uma criança 
de 10 anos. Mas o Sr. Galdino Moreira, pelo prazer de denunciar 
alguma nova astúcia dó jesuíta, não resistiu à tentação de afron
tar assim a verdade brutal dos fatos. Foi adiante; afirmou que 
só esta datazinha de 1920 fêz surgir “na alma protestante terrível 
suspeição” (VI). —- Aqui peço vénia ao Sr.-.Pastor para não prestar 
fé a esta afirmativa. Tenho o prazer.de conhecer pessoalmente^ 
numerosos protestantes. Acreditar em semelhante efeito fôra supor 
que, entre êlès, á inteligência e o senso crítico ainda 'não passaram 
do estádio infantil ou ainda que a fobia da fraude grassa nos seus, 
arraiais como uma. epidemia contagiosa, o que não seria sintoma 
de bom agouro. Não estou disposto a admitir nenhuma das duas 
hipóteses. Para ferir a torto e a direito o adversário, o Sr. Gal
dino não mediu o alcance do que dizia. E’ melhor ser mais simples 
e mais sincero.
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;yinte séculos, a Roma católica como que a vacilar sôbre 
.osseus fundamentos, abalados pela sua formidanda clava 

Estouperto de queviUrarei mais um golpe no prestígio da 
Roma Papal” (X X I). s .

Por vêzes, esta consciência do próprio valor reveste-se 
comovedoramente ide. reminiscências bíblicas. O-zeloso pas
tor do Brasil compara-se com o jovem p as to r jâ i Palestina: 
ele e o novo David, saindo a campo contra o arrogante filis
teu que insultava as hostes do povo eleito: “ao choque do 
primeiro seixo da funda agreste ver-se-á que o novo Golias 
não ficará de pé” (XXI) (54).

’ Guindado pela própria estima à eminefígiáf de tão re
montadas alturas, não é de maravilhar que, em perspectiva 
longínqua, tudo lhe pareça pequenino, insignificante, indigno 
“d0 valor mais alto que se alevanta” . “Leonel Franca não 

.é,.homem para_ terçar armâs com os protestantes” (XXI) ~- 
. “E’ consumado sofista e inescrupuloso polemistallcomo filó
so fo ... um desastre! como teólogo... um fracasso! como 
exegeta.. .  um Papias! Resta o estilista e:v; ~Hãda mais' 
Pêsames à Igreja Romana” (XX). .. '

. . . Não negamos ao Sr. Lísâniâs a Uberdade, deíexalçar os
esplendores das suas vitórias antecipadas, - proclamando b 
desvalor do antagonista vencido antes do combate . Aniqui
lar uma nuhdade, não é uma grande áfrica? Desejáramos 
porém, que, ndma discussão sôbre assuntos graves e eleva
dos ao menos se respeitassem as regras elementares da boa 

-cortesia. Mas o nosso desejo não foi satisfeito^Além de 
desapreciar intelectualmente o adversário, 0 ‘ S rr Lisânias,

y  (54) A comparação já granjeou entre protestântes foros de 
lugar-ftomum. Antes do Sr. Lisânias. o Sr. Kerr e o Sr E de Oli- 
veíra e outros dela se haviam servido. Todos êstes escritores com
Prazem-se com visível modéstia no símile bíblico. Gs próprios es- ’ 
critos ou os dos seus correligionárias produzem o efeito fulminante
. a pedrinha de David: deixam para sempre prostrado o filistèu
afrogante. . . 5.
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esquecido da categoria de leitores a que se dirigia, baixou 
o nível da discussão ao calão dos trívios. Aqui se nos fala 
da “audácia insólita, da matreirice ultram ontana” (pág. 54), 

‘pouco adiante da “matreirice jesuítica” (pág. 71) e assim 
frequentemente. O azedume destila-lhe da pena espontânea
mente, como o fel da vesícula de um atrabiliário. Não é esta 
á- melhor das disposições psicológicas para investigar ver
dade. Por vezes, não lhe bastando as expressões próprias,

- lança mão das metáforas pitorescas. O seii adversário é “um 
gato ruivo”, pág. 12; “sua lisura é de lontra e porco-espinho^ 
pág. 71; “a rapôsa u ltram on tana ... regõuga injúrias”, pág. 
73. Gato, rapôsa, lontra, porco-espinho.. .  E’ um jardim 
zoológico em regra. O zeloso pastor mobiliza-lhe todos os 
inquilinos em defesa do protestantismo. Mas também êste 
gesto de levar para o campo da fauna a  dignidade de uma 
controvérsia religiosa não .édos mais elegantes.

Ao apaixonado pastor não lhe havemos de querer mal 
por isto; as suas amabilidades, agradecemo-las, não as re: 
tribuímos. Da sua pessoa, sempre respeitada, só nos lem
braremos nás nossas orações; aqui não teremos em v is ta ,

;. senão os seus argumentos. Serão êstes que havemos de ana
lisar; as nossas expressões hão de somente qualificar, pror 
cessos polêmicos sem magoar nem agredir personalidades.

Pedimos ao leitor queira acompanhar-nos nesta penosa 
excursão com paciência. O fruto dêste esforço, esperamo-lo, 
será a convicção de que a tentativa de dar-nos uma  ̂res
posta ao pé da letra” não só não acompanha “ao pé dá 
letra” o trabalho impugnado, mas não chega sequer a ser 
uma resposta (55). ‘ ' 1 - < . ,v

■■mm

(55) Pedimos encarecidamente ao leitor teiíha ao alcance de 
mãos os meus trabalhos anteriores: A Igreja, a Reforma e a Civi
lização (I R C) e o Catolicismo e Protestantismo (C P), a fim de 
poder averiguar pessoalmente tôdas as nossas referências.

LIVRO I

A IGREJA

Capítulo I

ACUSAÇÕES GERAIS

;* 4;, f 1 - O trabalho do S r . , Lisânias pode -dividir-se fácil- ■ 
mente em duas partes, correspondentes aos seus dois capí- 

- tidos: a  primeira ocupa-se de noções gerais sôbre a Igreja; 
a segunda, do primado.de-S. Pedro. Seguiremos a mesma; 

^ordem, detendo-nos com mais vagar no estudo sôbre o pri- 
. hiado do Príncipe dos Apóstolos, onde se concentra também; 

o.maior esforço do Sr..,Pastor. ; . . . . - '

2. O fim do primeiro capítulo, no trabalho do Sç. L.,, 
i  percorrer as notas ou sinais característicos que distinguem <’ 
a verdadeira Igreja de C ris to e  mostrar qué êles não sey 
verificam, na Igreja Católica existente há vinte, ééculos m a s ; 
neste aglomerado informe e heterogéneo,- conhecido desde 
o século XVI sob o nome elástico de protestantismo. . -

Rompe o pastor o assalto com uma cárga cerrada- de 
acusações contra a Igreja. Dificilmente se poderia .reunir 
em tão poucas páginas acervo tão denso de recriminações 
inflamadas. Colhido como de surprêsa, o leitor vê desfilar;

v  ■ http://www.o l atolicas.com
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ante os seus olhos, com a variedade e rapidez de imagens 
Caleidoscópicas, tôda a doutrina e tôda a história de 20 sé
culos cristãos. Presença real e transubstanciação, culto dos 
santos e..leitura da Bíblia, sacrifício da missa e celibato ecle
siástico, dispensa de impedimentos matrimoniais e catálogo 
de festas e dias santificados, infalibilidade do papa, tarifa 
de espórtulas de batismo, e mais Inquisição e Cruzadas, e 
Leão X e Gregório VII e Joàna d’Arc e Henrique IV!! Como 
chave de ouro, uma objurgatória veemente à “Babilónia 
apocalíptica, despótica, dominadora d á " consciência (que) 
não poderá fugir aòs efeitos das suas mistificações”, pág. 17. 
Os acontecimentos do México e da Espanha são os pródro- 
mos da catástrofe final! E’ ainda urna vez o sestro incorri
gível de vaticinar o fim iminente do Papado! Desde Lutero 
que, todos os dias, estamos ouvindo serenamente os fúnebres 
presságios dêstes profetas sem patente (56). :
. Esta congestão retórica de criminações violentas tem 
suas vantagens polêmicas. Impressiona os leitores ingénuos, 
dispersa o campo da discussão e torna sobremaneira difícil 
a  tarefa da resposta. Já  lá dizia o nosso Rui: “Em quatro 
palavras se poderá encartar uma calúnia. Mas pode ser. 
que a demonstração da falsidade não caiba tôda num dis
curso” (57). Em uma linha há  lugar para meia dúzia de 
disparates que talvez reclamarão seis volumes para ser corri
gidos . Assim, por exemplo, o Sr. L. repete, uma e muitas 
vêzes, que o papa Libério “assinou o credo ariano”, p. 19. 
Um estudo sereno da questão reclamaria o exame crítico dos 
documentos, autênticos ou apócrifos, que se lhe atribuem . e 
em-seguida uma análise teológica do-seu-conteúdo. O resul-' 
tãdo a que se chegará, após um  trabalho Científico, profun-

' (56) Sôbre a genealogia de semelhantes Cassandras de mau 
agouro, ver I R Ç, 188; C P , V, *

■ (57) Rui Barbosa, A Imprensa e o dever da verdade, Bahia,
1920, p. 10. , ,
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p L t o r ^ '; ™ ' ‘  prcclsa“ tn te  o oontrârto d„

cAo *adp’ Porém, das vantagens, o método tem também 
os leitores simples podem ficar ofns 

pelo deslumbramento, quem ainda conservou um g r S  
J ^ ? „ .d? s.enso critico sofre uma decepção amarga O qué 
te^vez se a f ig u r a ;  polêmica séria tomba logo ao nível dos 

. libelos acusatórios. Já  se não tem -confiança-num  homem 
que ,PJ’qçu?a ámpntoar acusações sem se preocupar com
r l d l  ^ Uf quer leitor’ nã0 de todo primário, sabe como 

destes; pontos" históricos ou doutrinais, encerra u 
.questões muito,complexas e delicadas, que se não deixam
resum ir: em tão breve tempo e em espaço tão apertado. 
Comprmi^las em, poucas páginas.lardeadas com impreca- 
çoes retóricas de mau gôsto, é expor-se, de propósito deli- 
Perado, a deturpar os fatos, falsear as perspectivas, mutilar 

• os documentos, contorcer violentamente os textos, deàfigú- ;

(58) Pèdiriamos ao Sr. Lisânias que, em vez repisar tantas 
' vezes- a mesma acusação, nos citasse à letra o trecho assinado  ̂

pelo papa-Libério, acompanhado de duas pequeninas'demonstrações
S n H f í f '  9 o, ° , tef  ° enCOntra-se entre 05 escritos-autênticos do P9ntífice,,2,  )̂  Q_, texto encerra a profissão do arianismo. Enquanto 

ao vierem estas provas os leitores poderão ver como a respeito dá 
questão se exprime a crítica mais recente. Depois de consagrar 
mais de 70 páginas à exposição documentada do assunto, assim 
termina Battifol as suas investigações: “Les sentiments de Libère 
tels. qu-ils .nous sont connus par ses lettres authentiqúes, iustifient 

. P.le.u)emen.t; çet; .hommage: .(prestada pelo papa Anastácio, 33 anos 
. após.a morte de Libério). Il a manquéji. Libère de teiíir le laneãee • - 

PU:d'Athanase. Dans les années. critiques, entre 
358 et 361, il a manqué à Libère d’être en.situation d-’élever la voix- "f ; 
âu moins Rimini ne Va pas vu souscrire à sa défaillance et vas da 
vantage Constantinople. Mais le langage du pape Anastàse serait L è  ' v 
gageure insoutenable, si Libère avait sacrifié la foi de NÍcée en 357» 

Quand Occidentaux et Orientaux découvrirent qu’ils avaient été 
3Pué par la politique sans scrupule du “prince chrétien” ils durenfc 
«avtor. mate «rop tard, ,u'U leur avait m aqué d an ,” e g i í d  S -

iíriit
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j-ar a  doutrina, numa palavra tra ir as exigências supremas 
da verdade em benefício dos interêsses subalternos da paixão, 
(. Foi P que aconteceu e não podia deixar de acontecer 
ao Sr. L., que em má hora e logo de abalada embetesgou 
por tão.perigoso caminho. O leitor sensato não poderá es
perar de mim uma análise miúda destas páginas: fôra ten
ta r  escrever quase têda a  história eclesiástica e, quase inteiro, 
um tratado de teologia; fôra sobretudo desviar a polêmica 
da sua orientação inicial, tornando impossível liquidá-la de- 
finitivarhente. Mas, por outro lado, não costumamos adian-, 
ta r  afirmação alguma sem anexar-lhe a  demonstração resr. 
pectiva. Limitar-nos-emos, por isso, a alguns poucos exem- 
pios que bastem para dar idéia do gênero e comprovar o que 
dissemos. ...........

. .  ifalibilidade da Igreja. Entre outras provas da
falibilidade da igreja afirma-se que ‘‘incinera JÓànà D’ArcI 
como feiticeira em 1431, para declará-la santa depois, em 
1920, como inspirada derramadora de sangue;. . .  que de
creta hoje a santificação de dias que amanhã transforma 
em dias comuns e de trabalho”, pág. 16. Nenhum dêstes 
pontos interessa o dogma da infalibilidade que só se estende, 
como tôda a gente sabe, às definições ex-cathedra em ques
tões de fé e de costumes. Mas, insiste o pastor: “E quando 
arguida, responde pelos seus corifeus que não falou ex-ca- 
t h e d r a que não definiu dogmas, que não se dirigiu aos 
jfiéis como doutora nas coisas atinentes à fé . . .  que simples-

sarroi de totirner les regards vers le siège de Saint Pierre et de se 
régler sur lui pour ne pas faillir” . Pierre Bauffol, La Paíx Cotis- 
tantinniene et le Catholicísme, 4.e édit. Paris, 1929, 518, 529. Pelo v 
equilíbrio das conclusões, e pela modéstia da frase já terão os lei-^-J 
tores reconhecido o verdadeiro sçholar, o homem de ciência, sério-'l 
e objetivo. Estamos a grande distância da afirmação maciça de quêr|| 
p papa Libério “assinou o credo ariano”. E’ a distância que separa a !|| 
critica serena da precipitação apaixonada, a ciência, da diatribe.

; v . /■ http://www.obi

mente deu pareceres em assuntos .disciplinares...  que errou 
comp erram os homens em questões de fa to .. .  e que sua 
infalibilidade só existe quando doutrina oficialmente ” 
pág. 17. 7 \ . .  ■ _ ' ' ..... _ ' .. ’
. _ Q ilustrado pastor é . livre, de adotar para o seu uso 
pessoal o método confuso. Poderá baralhar dogma e disci
plina, doutrinas e fatos, atos particulares do homem e atos 
oficiais da função, uma carta íntima de família com a pro
mulgação de uma lei. Poderá irritar-se contra quem costu
ma distinguir azeite e vinagre e se esforça* para pôr um 
pouco de clareza nas suas idéias. O que, porém, não lhe é 
permitido é falsear o pensamento alheio, é atribuir a outrem 
unia. doutrina que expressamente jião ensina. Se deseja 
pôr em ridículo ou demonstrar falsa a infalibilidade que de 
si afirma a Igreja Católica, é mister começar por saber qual 
é esta infalibilidade que se há de impugnar. Sair daí e arre

- meter de lança feita contra monstros imaginários é façanha 
que poderia tentar o herói dos moinhos de ventos; como 
recurso bélico na luta das idéias é dé uma ineficiência to ta l. 
Não sei se o Sr. Lisânias percebeu tôda a . solenidade do 
ridículo a que se expôs, alegando contra a infalibilidade da 
Igreja a alteração no catálogo dos dias santos!! Mas estou 
certo que ainda perceberá a inconveniência grave de assacar 
a  uma instituição uma doutrina ou caricatura de doutrina, 
por ela expressamente repudiada. “Não dirás falso teste
munho” . Ex. XX, 16.

4» * *

4. Intercessão dos Santos. “A Igreja diz: ‘há tantos 
mediadores quantos são os santos e os anjos’ èm oposição 
ao ensino apostólico: ‘Só há um Deus e só há um media

. dor entre Deus e os homens’. I Tim. II: 5”, ipáĝ  15.__Como
se a intercessão dos santos fôsse independente da única e 
necessária mediação de Cristo! Como se êles concorressem 
com Êle em pé de igualdade! Como se tôda a santidade e 
todo_ ° valimento dos servos de Deus não fôsse a mais
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bela glorificação de Cristo Jesus, da graça que só Êle a 
todos mereceu com o seu sacrifício redentor! Por que, ainda 
uma vez, desfigurar os ensinamentos claros e expressos da 
Igreja? S. Paulo recomenda-se, a  cada passo, à oração dos 
fiéis. Aos Romanos: “exorto-vos, irmãos, por N. S. J. C. e 
pela caridade do Espírito, a  combater comigo, com as ora
ções a Deus, para que eu escape aos rebeldes da Judéia . 
XV, 30., Aos Efésios: “rogai por todos os santos e por mim 
a fim de que me seja dado abrir os lábios e pregar livre
mente o mistério do Evangelho”, VI, 19. Aos Colossenses: 
“Perseverai em oração ... orando ao mesmo tempo também 
por nós para que Deus nos abra a porta da palavra . IV, 
2r3. Ver ainda I ad Thess. V, 25; adHebr.  XIII, 18, 19.
S. Paulo, recomendando-se às orações dos santos da terra, 
recorrendo à mediação de suas preces, estava porventura , 
“em oposição ao ensino apostólico?” Pois é o que faz a Igreja 
católica. Certa da solidariedade sobrenatural e da comunhão, 
admirável que, uns aos outros, une tódds W  membros do 
corpo místico de Cristo, aos santos da terra, como aos santos 
do céu, ela repete o de S. Patjlo: orai por nós. : .

JH • " '
« 5 .- Culto das imagens. “Igreja ^qué .contra o ensincn
apostólico: ‘filhinhos, guardai-vos dos ídolos’. I  João, V, 20 
encheu seus templos de imagens para culto religioso, emi 
desobediência formal ao expresso mandamento divino: 
‘...n ã o  as adorarás, nem lhes darás culto’ {Ex. XX, 5)”, ,  
pág. 15. .........

Réu de idolatria, na  acepção ampla da palavra, é 
quem tributa a uma criatura o culto que só a Deus é de-: 
vido. Crê sinceramente o Sr. Lisânias ‘que' as imagens são 
para nós ídolos? que as adoramos como.x>s filhos de Israel 
adoraram o bezerro de ouro no deserto? Por que, pois, de
formar a verdade que vem tão claramente ensinada pela 
Igreja? Numa polêmica já antiga, contra um pastor protês-
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tante, escrevia serena , e vitoriòsamente Cablos de Laet: “Em 
verdade, desde que a doutrina católica, tanto nos seus gra
ves livros de teologia como nos catecismos que andam por 
tôdas as mãos,.explícita e formalmente declaraque não ado
ramos os santos, mas qúe os honramos como amigos que' 
são do Senhor, e nossos intercessores perante a divina Ma
jestade, — razão não há por que se obstinem os protestantes 
em imputar-nos o que não professamos, em confundir o que 
é.tão claro” (59) . -Razão,:não~há;‘’mas êles se'obstinam,

- O texto- do Êxodo não é ad rem; encerra, apenas, uma 
proibição local. e. temporária, que cessou de vigorar, como 
todos os preceitos positivos -da Antiga Aliança quando foi 
proclamada a Nova. Saídps recentemente do .Egito, terra 

- de gentios, cercados, na . Palestina, de povos idólatras, os 
israelitas estavam continuamente expostos ao pecado' de 
idolatria e politeísmo, Para diminuir êste perigo proibiu-lhes 
Peus a fabricação:e;o,culto das imagens: proibição que caiu, 
como âs outras: positivas que.se lhe seguem, em número ‘ 
inumerável, no Êxodo, no. Deuteronômio e"no  Levítico. 
Excetuando'o que era. de lei natural, tôdas as prescrições 
e proibições positivas do Antigo Testamento, terminada a 
sua função preparatória e pedagógica, foram abrogadas com ' 
a celebração do Novo e Eterno Testamento de Gristo. Coh- 

' tinuémos a' ler o livro^sagrado que o pastor fechou tão de
pressa aos seus leitores. Três ou quatro versetos adiante está 
escrito: “Lembra-te do dia do sábado para o santificar... 
não farás nenhuma obra nem tu  nem teu filho ... ” (Ex. XX 
8-10). Abstêm-se, porventura, os protestantes de- qualquer 
trabalho no sábado? Adiante: “Farás um altar\de terra e 
'tóbre êle-sacrifiçaras os 'teus holocaustos e as tuas ofertas 

' Pacíficas” ; Ex. X,' 24 ." Existem -talvez nos templos evangé-':: 
licos êstes altares e oferécem-se êstes holocaustos? Mais um 
passo. “Seis anos- semearás tua -terra e recolherás os seus

(59) Carlos de Laet, Heresia Protestante, S Paulo 
PP. 11-12. ;

(1907),
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frutos, mas ao sétimo as soltarás e deixarás descansar” . 
Ex. XXIII, 10. Costumam os proprietários protestantes, cada 
septêniò, deixar de pousio as suas terras? etc., etc. Amigo 
leitor, um conselho: não te faças protestante, não vês como 
está o protestantismo “em desobediência formal ao expresso 
mandamento divino”?

A' Bíblia é preciso lê-la, mas lê-la tôda, lê-la sem pre
conceitos, lê-la com discernimento e sinceridade. Do contrá
rio não haverá monstruosidade que sé não possa acobertar 
SOb gignm textinho, recortado com tesoura. Seita protes
tan te  houve que não só suprimiu dos seus templos as ima
gens, senão ainda que varreu até os púlpitos. Os pastôres 
empoleiravam-se nos telhados para de .lá pregar a  palavra 
evangélica “em obediência formal ao expresso mandamento 
divino” : “pregai sôbre os telhados” . Mat. X. 27!!

6. Presença real na Eucaristia. A Igreja “celebra nos 
primeiros tempos a Eucaristia como símbolo e memorial da
quele que disse: ‘Fazei isto em memória de mim’ (Luc. 
XXII: 19) e de cuja ausência corporal.escreveu S. Paulo: 
‘anunciareis a  morte do Senhor até que. ele venha’ (I Cor..: 
XI: 26) para transformá-la depois na complexa inovação que 
é a miRsa com a doutrina inacessível e blasfema d atran- 
substanciação”, p. 16.

— Custamos a acreditar; foi mister ler duas vêzes para 
nos convencermos que “o até que venha” era alegado contra 
a  presença real de Cristo na Eucaristia!! Tôda a  gente, não .. 
de todo leiga nestes assuntos, vê nesta expressão clássica. ê j 
de significado preciso (Mt. X, 23, 1 >Cor. IV, 5) uma refe
rência ao segundo advento visívél de Cristo, à  parusia final. 
Com a oblação sacrifica, que Cristo. acabara de fazer na :j 
última Ceia e preceituara aos seus apóstolos renovassem em 
sua memória, havia de anunciar-se a fjaixão e morte do 
Senhor até o fim  dos tempos, quando Êle há de vir como

'■vM
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Juiz supremo da humanidade. Que tem que ver isto com a 
..presença real de Cnsto na Eucaristia? —- Desta presença
- falou S. Paulo,5'éx-pro/esso, ém textos ãedsivcSlqxis emoldu
ram  o versículo. em má hora, aduzido pelo Sr. Pastor, mas,

. por êle, não sabemos por que razão, cuidadosamente sub
traídos aos olhos dos leitores. Continuemos a ler a Bíblia, 
tão depressa fechada pelo Sr. Lisânias: “Eu  recebi do Senhor 
o que também vos ensinei: que o Senhor Jesus, na noite em 
que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e 

. disse: tomai e comei: isto é o m èucorpo, quelè'partido por 
vós: fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois 
de haver ceado, tomou o cálice dizendo: Êste cálice é o Novo 
Testamento no meu sangue: fazei isto tôdáspas vêzes que> 
beberdes em memória de mim . Porque tôdas ãs vêzes que 
comerdes êste pão e beberdes êste cálice anunciais a morte 
do Senhor, até que Venha. Portanto qualquer que comer 
êste pão o u . beber o cálice do Senhor indignamente, será 

, , culpado do corpo e do. sangue do Senhor. Examine-se, pois,
0 homem a si mesmo e assim; coma. dêste pão e beba dêste

- cálice. Porque o que come e bebe indignamente come e 
bebe o próprio juízo, não discernindo o corpo do Senhor” .
1 Cor. XI, 23-29.. — Que som diferente dão ia s  palavras. 

- -7 paulinas! O pão:. eucarístico -sôbre o qual - Cristo pronun
ciou as palavras taumaturgas é o seu corpo . Quem se apro
ximar indignamente do banquete sagrado é culpado “do 
corpo do Senhor”, lavra a própria condenação porque não 
discerniu o corpo do Senhor”. Que faz a  Igreja Católica? 

-Gomo S. Paulo, transmite integralmente ó queirecebeudo •
; Senhor. Onde Jesus disse: “é  o meu corpo”,' elá não corrige 

o símbolo do mèu corpo” . Onde Jesus, depois de oferecer 
o seu corpo e o seu sangue como hóstia pela redenção do 

; homem, disse aos seus apóstolos-fizessem o que acabara de .. 
fazer, em memória d’Êle, a Igreja, docilmente, renòva o gesto 
litúrgico do Eterno Sacerdote e, com êle, o oferecimento da : 
única Hóstia,-em homenagem de perfeita adoração ao Pai
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(60). Eis o que, em harmonia com os Evangelhos (MaT.> 
XXVI, 26-28; Marc., XIV 22-24; Luc. XXII, 19-20), ensinou 
S. Paulo; eis, o que, dócil aos divinos ensinamentos, con
tinua a fazer a Igreja. .

E’ bom ler e citar a palavra de Deus, mas lê-la sem 
idéias preconcebidas, citá-la com integridade. .....

. ...... *  *  *  .. .■  .

7. Celibato eclesiástico. Sôbre o celibato eclesiástico 
o Sr. Lisânias fêz duas observações: uma exegética, outra 
histórica. Foi o bastante para torturar duas vêzes a reali
dade, falseando a perspectiva dos textos e a dos fatos.

Insurge-se, primeiro, contra a “Igreja que decretou para 
os seus ministros a obrigação de uma vida celibatária contra 
a expressa recomendação apostólica: “importa logo que 
o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só m u lh er ... 
que., saiba governar. bem a sua. casa, que ten h a . seus filhos* 
em sujeição... porque o que não sabe governar a  sua casa, 
como terá cuidado da Igreja de Deus?” (I Tim . 111:2-5)”, 
pág. 15. — O, sentido das palavras paulinas é óbvio. Nos 
primórdios da Igreja não era tão fácil, entre os convertidos 
adultos, encontrar homens maduros e virtuosos, capazes de 

- desempehar as funções do episcopado e que não fossem 
casados. Não sendo possível promulgar logo uma lei sôbre o 
celibato, prescreveu o Apóstolo que, pelo menos, se escolhes^ 
sem os bispos entre os que só se haviam casado uma vez*

(60) Expondo autênticamente a doutrina católica do Sacri
fício da, Missa, diz o Concílio de Trento que neste sacrifício e no do 
Calvário: “é uma só e a mesma hóstia; o mesmo que na cruz se 
ofereceu é que agora se oferece pelo ministério do sacerdote, di
ferindo apenas o modo da oblação: una enim eademqúe est hóstia, 
idem nunc offerens sacerdotum ministério, qui se ipsum tunc in 
cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa” Sess. XXII, c. II — 
Inútil dizer que aludindo à doutrina católica »da Missa (p. 6) o 
Sr. Lisânias ainda uma vez a desfigurou completamente para...  
melhor combatê-la.
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Quis êle, porventura, com esta prescrição, condenar ou proi
bir o celibato perfeito? E' só lê-lo atentam ente. Continuemos 
com o Livro da Palavra divina aberto; o discreto pastor fe
chou-o muito depressa. -.. .

A questão das relações entre o casamento e o celibato 
foi tratada ex-professo por S. Paulo, em resposta a n ™  
consulta escrita da igreja de . Corinto. Depois de resumir 
a doutrina sôbre o matrimónio, acrescenta que êste não é 
obrigatório:. “Digo, porém, isto por, permissão,' p. nãn por'

. ™aní âi? en^> PPfque quisera que todos os homens fôsserti 
como eu mesmo: mas cada um tem de Deus o seu próprio 
4om,. um dum a. maneira e .outro de outra. Digo,. porém, 
aos s?*teiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como 
eu (I Cor. VII, 6-7). Aí está, bem claro. O exemplo que 
S. Paulo nos deixou foi o da vida de perfeita continência
e . ®£er5 E .cousa, boa, êle o 
propôs a quantos, com a graça de Deus, se. sentirem com 
fôrças de imitá-lo. Mais adiante, numa observação profun-' 
damente psicológica, o Apóstolo. dárnos a razão da sua es
colha e do seu conselho. “O que não é casado tem cuidado 
das cousas do Senhor, procura agradar ao Senhor; o que é 
casado tem.cuidado das.cousas do mundo, procura agradar 
à mulher e está dividido” . I Cor. VII, 32-34. E’ justo que 
os ministros do Senhor estejam divididos, cuidadosos das 
cousas do mundo? Não é de alta conveniência que vivam 
desembaraçados de outras solicitudes para só cuidar “das 
cousas do Senhor”? O celibato, diz então S. JPaulo, é a so
lução do problema, é o segrêdo da elevação espiritual do 
ministro de Deus. Eis “a expressa recomeiidação do Após
tolo”; eis o que, dócil aos seus conselhos, fêz a Igreja. -

Ao terminar a sua resposta aos coríntios sôbre as re
lações entre o casamento e a  virgindade, frisa o Santo: 
“Êste é o meu parecer e cuido que tenho o Espírito de Deus”
(I Cor. VII, 40). Assim é: ò exemplo e os conselhos do 
grande apóstolo refletem um exemplo e conselhos mais
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altos. Cristo Jesus foi-nos, na vida, o modêlo da pureza 
mais absoluta; e êste modêlo Êle o propôs como um ideal 
alevantado que atraísse as almas de quantos o desejassem 
seguir mais de perto. Aos seus apóstolos disse um dia esta 
palavra fecunda que havia de acordar tantos heroísmos na 
história do cristianismo: “todo aquêle que deixar casa ou 
irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou TOttZfter, ou filhos; ou 
terras por amor de mim receberá o cêntuplo e possuirá a  
vida eterna” . Mat. XIX, 29. Penhor de graças mais abun
dantes e de glória sem fim: eis a esperança magnífica que 
Cristo rasgou ante as almas que, por amor do seu nome, 
não recuam ante a generosidade dos. grandes, sacrifícios; 
Em outra ocasião, explicara o Salvador, em todo o seu 
rigor primitivo, a lei da indissolubilidade do matrimónio. 
impressionados, disseram os discípulos: se assim é, mais va
le não casar. Replicou o divino Mestre: “Todos não com
preendem esta paiavra, más só aquêles a quem foi dado. . .  
Há eunucos que assim nasceram do seio de sua mãe; há 
eunucos que assim foram feitos pelas mãos dos homens e 
há também os que se fizeram eunucos por causa do reino 
dos céus. Quem pode compreender, compreenda” (Mat. XIX,

. 11-12). Esta palavra, que consagrava, .acima .do matrimónio 
divinamente instituído, um estado mais perfeito: o dos que 
escolhiam o isolamento e a continência para melhor servir 
“o reino dos céus”, — os protestantes, no dia em que se 
separaram da verdadeira Igreja, não a entenderam mais. 
Aos seus ministros abriu Lutero as portas do casamento; 
aos fiéis, as do divórcio e da bigamia, (IRC. 447-453). O nível 
moral, que Cristo elevara tão alto, entrou a baixar naqueles, 
que desertaram o grémio materno da sua Igreja. Eis adição 
divina que nos dá a Palavra de Deus interrogada sincera
mente na, integridade dos seus ensinamentos. , ■ í

8. Da exegese à história. O exemplo e o conselho de 
Cristo e dos seus apóstolos não caíram em terreno estéril. 
Desde os primeiros dias do cristianismo, se não houve, pelos
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motivos já  expostos, uma lei positiva obrigando todos os ecle
siásticos ao celibato, foram sém conta os que espontânea
mente o abraçaram para mais de perto seguir o Salvador é 
mais eficazmente trabalhar para a  difusão do seu reino. 
“Quantos, escrevia Tertuliano, qUantos vemos nas ordens 
sacras, que abraçaram a continência, preferiram esposar-se 
com Deus, restabeleceram a honra de seu corpo ;e, filhos do 
tempo, se consagraram para á  eternidade, mortificando a 
concupiscência do desejo e de tudo o que exclui do paraíso” 
(61). S. Cirilo DE Jerusalém: “Aquêle [bispo, sacerdote ou 
diácono] que deseja servir ao Filho de Deuá, como convém, 
abstém-se de mulher” : (62). Eusébio de Cesaréia, na sua 
Demonstração Evangélica, escreve: “A continência con
vém aos sacerdotes e a todos aquêles que estão empre
gados no serviço do Senhor” (63). Pouco depois, na sua 
polêmica com Vigilâncio, S. Jerônimo dá-nos uma idéia da 
extensão docelibã tó ,em  seú tempo: “Que seria "[no vosso 
sistema] das igrejas do Oriente? que seria das Jgrejas da 
África e de Roma que não aceitam, entre os clérigos, senão 
virgens ou continentes, ou, quando se tra ta  de clérigos casa
dos, exigem que renunciem a tôdas as relações com suas 
esposas?” (64) \  ■

A êstes poderiam acrescentar-se muitos outros teste
munhos antigos. Bem cedo, porém, como já deixa entrever 
o trecho citado de S. Jerônimo, preceitos positivos da Igreja 
vieram consagrar e generalizar uma praxe que já se havia 
convertido numa espécie de instituição. Lá por volta do ano 
300, encontramos o cânon 33 do Concílio de Elvirá que im
põe aos clérigos, sob pena de deposição, o dever da conti-

(61) Tertulíano, De exhortatione castitatis c. XIII; M L,
,n, 390. .... ... . ... ' .

(62) S. Cnrao de Jerusalém, Catech. XIÍ, c. 25; M G,
XXXIII, 757. \

(63) Eusébio, Demonstratio evangélica 1. I, c. 9; M G XXII, 81.
(64) S. Jerônimo, Adversum Vigilantium, c. 2; M L, XXIII, 341.
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nência (65). Em 386 um Concílio romano reunido sob o 
papa S erício estabelece a  mesma disciplina. E o bispo de 
Roma, em cartas especiais, dirigindo-se aos bispos respecti- 
vos, estendeu-a à  Espanha, à  Lusitânia, e à  África. Inocên- 
cio I, poucos anos depois, renova as mesmas advertências 
aos da Gália. Os grandes doutores da Igreja, S. Agostinho, 
S. Ambrósio, S. Jerônimo, reforçam a ação dos papas e dos 
concílios com a fôrça da sua palavra e o prestígio do seu 
exemplo. Daí por diante, quase se não contam os sínodos 
e concílios diocesanos e regionais que repetem a promulga
ção da lei do "celibato e insistem sôbre a  sua peffeita 
execução. Lembremos apenas na Espanha, os concílios.de 
Giron (516) cân. 6, Ilerda (524) cân. 15, Toledo (597) cân. 
1; nas Gálias, o concílio de Orleans (538) cân. 2; de Tours 
(567) cân. 20; de Auxerre (583-603) cân. 20; e de Macon 
(583) cân. 11. No Oriente a disciplinay um pouco menos 
severa que no Ocidente, ficou definitivamente regulada no 
sentido em que a sancionou o célebre concílio in Trullo 
(692): os bispos devem ser continentes; os sacerdotes e clé
rigos nãb podem casar-se depois de recebidas as ordens 
maiores; podem, porém, se já casados, reçebê-las e exercê-las. 
* Os séculos IX e X foram de crise para a civilização do 
Ocidente. A desagregação do efémero império carlovíngio, 
a  dispersão da sociedade feudal, as dificuldades da incor
poração dos povos invasores na sociedade cristã, criaram 
um ambiente hostil à severidade dos costumes. Como outras, 
também a instituição do celibato sofreu as consequências 
funestas dêsse estado de cousas. Os chamados “séculos de 
ferro” foram de decadência e de, crise., Os papas reagiram 
e a intervenção enérgica de Gregório VII (1073-85) e de

; (65) “Placuit in totum prohibere episcopis, presbyteris et dia- 
coriibus vel omnibus clericis positis in ministério abstinere se a 
conjugibus suis et non generare filios; quicumque vero fecerit, áb 
honore clericatus exterminetur”. Mansi, Conciliorum nova et am
plíssima collectio, II, 11. ,
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seus sucessores conseguiu triunfar das fôrças dissolventes 
e reconduzir as leis eclesiásticas ao seu primitivo vigor. Como 
s® vê» ° ^ n d e  papá Hildebranpo. não instituiu a lei do ceii- 
bato, urgiu-lhe a observância fiel. Quando portanto o Sr. L. 
èscrèvé q u é á  Igreja permitiu “por séculos o casamento dos " 
seus ministros, para descasá-los depois violéntamente, pela 

: açqo tum ultuária do papa Gregório- VII”, pág--16, resume, 
na concisão de uma frase ; vulgar, dezenas "de: injúrias à  ' ‘ 
venerabihdade augusta da História.

• Felizmente, para desforço dâ verdade, ..grandes inteli
gências nascidas no * protestantismo souberam ver tôda â 

•' belezà e eficiência espiritual da granda instituição católica: 
‘‘Eliminando da religião o ascetismo, escreve Schopenhaueh, 
e, em particular, o princípio em tôrno do qual gravita ó 
mérito do celibato, o protestantismo abandonava na reali- 

„ dade o que constitui a própria essência do cristianismo. Neste - • 
sentido é possível mesmo afirmar què o renega e dêle se se
para. E’ o que já se percebe em nossos dias ém-que de dia 
para dia vai derivando para um racionalismio raso, verda
deiro pelagianismo m oderno... E’ esta talvéz a religião que 
convém a pastores casados, confortáveis e esclarecidos; mas 
isto não é cristianismo” (66). F oerster, uni dos maiores 
pedagogos da Alemanha moderna, vê no celibato “a garantia 
da santidade do casamento, porque encarna a liberdade es
piritual do homem em face dos instintos naturais e consti
tui uma exortação de consciência contra os caprichos e 
invasões do temperam ento... O protestantismo,'rejeitando : 
erií princípio 6 ideaL ascético da vida, tômou uma posição 
absolútamente isolada entre as'grandes rèligiõès,' sem éxcé-' 
tuar o paganismo antigo ... e esta posição é absolútamente 
incompatível com os fundamentos essenciais de uma religião ;
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(66) S chopenhauer, Die Welt ais Wille und Vorsièllung, \ ol. II, 
C. 48; Sãmtliche Werke, Ed, Grisebach, Leipzig, Reclam., t. II, p. 73ô!
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espiritual. Ou o protestantismo m udará neste ponto a sua 
atitude ou por causa dela morrerá” (67). .....  ;

* *

9. Cremos já  não ser preciso continuar esta análise 
penosa, pelos poucos exemplos aduzidos já  se terá tomado 
o pulso à fôrça polêmica do Sr. L. Sôbrequestões tão dispa-, 
ratadas, tão complexas e tão importantes, pouco se lhe dá 
de informar exatamente os seus leitores, de lhes subminis- 
tra r  com escrúpulo e fidelidade os documentos respectivos, 
de expor com imparcialidade objetiva as doutrinas que pre
tende impugnar." Em vez da calma serena de quem balança 
os argumentos para discernir-lhes a  verdade, o açodamento 
atabalhoado de quem acumula afirmações sôbre afirmações 
para impressionar a candideza de algum leitor ingénuo. A 
Escritura não *é citada na integridade-dos seus textos;<■ os ■ 
ensinamentos da Igreja não são referidos na pureza genuína 
de sua verdade; a história é desrespeitada nas suas conclu
sões mais incontestáveis. Em duas páginas, uma dezena de 
atentados às regras mais comezinhas do bem discutir. Isto; 
já  não é polêmica, e diatribe. . ■ ; ; ;

(67) Foerster, Sexualethik und Sexual Pàáagogik, tr. fr. Paris, 
Bloud, 1930, pp. 186-190. , 1
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Capítulo II m........... - • . • ; vr

UNIDADE DA IGREJA .....

10. Dos sinais que caracterizam a verdadeira Igreja 
de Cristo, o Sr. L. consagrou algumas páginas ao estudo 
particular da v/nidadc e da scuitidadc (68).. Acompanhe
mo-lo nestas páginas. . -

11. O fim a quê mira ò Sr/Rástór é duplo: ofensivo e 
defensivo. A Igreja católica não possui a verdadeira unidade 
da Igrèjá de Cristo; o protestantismo, êste sim, possui-a ca
balmente. ‘ ' ■ “ ■ ? - ; ;

Para provar a primeira parte, insiste o adversário no 
grande cisma do Ocidente. Em nenhum lugar "estuda esta 
época histórica à luz dos documentos, serena e dèsapaixona-

(68) Nos outros tocou mais de leve, pias o suficiente para dar 
logo alguma cincada grave. Assim, a propósito da-imutabilidade, 
escreve: “A imutabilidade, mesmo que fôsse característica da Igreja* 
Romana, de certo, não lhe daria foros de vérdadèirá, porque — 
imutável também tem sido o pecado (imutável e até católico — 
universal), — na sua.essência corruptora e em seus efeitos nefastos 
através dos tempos”, p. 15. — Que barafunda de"idèlas! O pecado, 
diz o Sr. Pastor, é também imutável e não é verdadeiro. Mas 

'verdadeiro não é atributo que possa qualificar o pecado como tal • 
Verdadeiro é atributo dos atos da inteligêhda, que julga em con
formidade com o seu objeto real; o pecado é qualificativo da 
vontade que se desvia da norma de sua atividade moral. Idas pas
semos por cima desta impropriedade de somenos importância e vá-
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damente. Mas a ela se refere, de contínuo, com esta insis
tência monótona, tão frequente onde, há indigência de; 
idéias. Nas páginas do seu livro, pelo menos quatro vêzes 
(pp. 17, 23, 24, 25) alude ao “espetáculo horrendo” (pág. 23) 
da existência simultânea de três papas. - .

O fato já  é conhecido dos leitores. Pouco depois de fá- 
lecTdo Ghegórxo XI, foi eleito em Roma (abril de 1378) o 
novo papa Urbano VI . Pretextando irregularidades que tor
nariam  nula esta .escolha, alguns cardeais, em-, setembro- 
seguinte, elegeram como Sumo Pontífice o antigo bispó de 
Cambrai, que tomou o nome de Clemente VII. Durante 
vários anos coexistiram os dois papas, a cada um dos quais 
prestava obediência uma parte da cristandade. A tentativa/ 
levada a efeito em Pisa, de pôr têrmo a êste estado de cou
sas, veio agravá-lo ainda mais, acrescentando em 1409 um 
terceiro papa, aos dois já existentes. Reuniu-se finalmente 
o concílio de Constança. O papa--de Avinhão foiu pelo-con-~ 
cílio obrigado a renunciar. O verdadeiro papa de Roma, 
Gregório XII, depois de conferir à assèmbléia reunida bis * 
direitos de concílio ecuménico e o poder de escolher um novó 
Papa, apresentou espontâneamente as suas demissões. Em 
1417, foi eleito Martinho V, logo universalmente reconhecido

mos ao âmago do argumento. De haver alguma cousa imutável que 
não seja verdadeira, segue-se porventura que- o que é verdadeiro não 
é imutável? A verdade é necessàriamente imutável e a Igreja que 
ensina a verdade é, por fôrça, imutável nos seus ensinaméntos.-i 
E o entimema de Bossuet contra o protestantismo: tu varias, logo 
não és a verdade, tem um valor eterno. —  O- Sr. Gauhno Mnmtn»a 
informa-nos no seu prefácio (XI) que o ilustre pastor, é “doutor
em filosofia”. Não o pomos em dúvida. Mas a sua pressa apaixo
nada na agressão fêz-lhe esquecer as regrinhas de lógica que se 
referem à quantidade do predicado na conversão das proposições: 
Porque tudo o que é verdadeiro é imutável, não se infere formal
mente que tudo o qúe é imutável é verdadeiro; toas tão só: que 
alguma cousa imutável é verdacjeira. Convém ir devagar e refletir 
antes de escrever. , .

http://wv

UNIDADE DA IGREJA —  117

como Papa por todas as nações cristãs, anteriormente divi
didas em duas ou três obediências (69).

Dvirante êste, que foi chamado “o grande cisma do Oci
dente”, houve rúptura na unidade da Igreja? Nada menos. 
É considerar as cousas mais de perto e menos superficial^ 
mente. Úm exéínpro poderá ilustrar o caso. Por morte de

- um soberano, apresentam-se dóis ^sucessores ao trono. Os 
títu los: quê 'alegam sãoéspeciosose as circunstâncias não 
perm item ;discernir mom certeza -  õ - leg ítim oherdeiro . Os 
súditos, perplexos, apoiam, ém grupos, os dois pretendentes..

’ Finãlmente, depois -dê várias peripécias, um dos candidatos 
ou um terceiro é saudado por tôda a nação como rei legítí- 
mo. Durante a lu ta/ffio tivadãpelá incerteza dos conheci

; mentos, rompeu-se a unidade do reino? Não. Ter-se-ia rom
pido, sim, se um dos candidatos proclamasse a sua soberania 
sobre algumas províncias e a renunciasse sôbre as outras, 
passàdaíTpãrã o dóm ím odorival;qúè, por súàvez, abrisse 
mão do gòvêrhõ das primeirás." Então, sim: teríamos dois

- reinos onde antes havia um; ■ :a unidade fôra.sacrificada :
dividírá-ise à monarquia. Á áplicáção: é óbvia. Na incerteza 
que envolveu, por algum tempo, a complexidade dos fatos, 
hão se rompeu o princípio dá ' uriidàde católica. Papas e 
fiéis não só estavam convencidos e professavam que um só 
era o princípio da autoridade na Igreja universal mas ainda 
se esforçavam por identificá-lo e reconhecê-lo. Os papas 
coèsdstéhtès não dividiram a cristandade em duas partes 
renunciando cada qual ao govêrno da que, de fato, lhe hão' 
estava, sujeita .' N^ òs fiéis, quej' ém consciência
prestavam obediência ao papa tido por legítiinb, julgavam

(69) Escreve o Sr. Lisânias: “Desprezadas, porém, as obedlên- 
cias antagónicas dêsse horrendo cérbèró, o concílio dè Constança 
elegeu o quarto rapa que tomou o nome de Martinho V”, p. 17. 
Hlstòricamente falso. Quando em Constança se elegeu Martinho V 
já não havia papa em Avinhão ou em Roma. E não há “quarto” 
onde não há “primeiro” e “segundo”.
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que somente sôbre êles se estendia a sua jurisdição. Á bem 
dizer, não havia dois papas; hesitava-se sôbre qual dos dois 
era o papa verdadeiro. Era uma dúvida no reconhecimento, 
não era uma divisão na existência. Quando se dissiparam as 
hesitações e se resolveram as dúvidas, toda a cristandade 
numa expansão de júbilo espontâneo se achou reunida sob 
a, unidade do Supremo Pastor, a todos com evidência mani
festado (70). Para os que consideram os acontecimentos com 
olhos serenos, puros e iluminados pelas claridades da fé, esta 
crise, longe de constituir uma pedra de escândalo, é um re- 
fôrço de prova. Achamo-nos, com efeito, diante de uma destas 
terríveis investidas que contra a verdadeira Igreja de Cristo 
haviam de desfechar as portas do Inferno. Mas a  promessa 
do Salvador não falhou: contra a Igreja edificada sôbre P edro, 
não prevaleceram os poderes das trevas. Por muito menos, 
tôdas as seitas separadas do princípio da unidade entraram  

- a  fragmentar-se irremediàvelmente numa desagregação inr 
coercível e crescente, a que nenhum esforço humano foi capaz , 
de opor uma resistência eficaz. Multiplicam-se as seitas, cin
dem-se as igrejas separadas, porque não são a Igreja de 
Cristo: ecclesiam meam. Esta foi edificada sôbre P edro e 
contra ela não prevalecerão as portas do Inferno. - .
~ 12 . Mais inconsistente ainda é a obj eção tirada da cisão

causada pela Reforma protestante. Que a exponha o Sr. L. 
no seu estilo tão impróprio da dignidade do assunto: “Quan
do, mais tarde, no século XVI, já  morto o monstro de múlti-

(70) “Le lien de Turiité morale et religieuse, diz um historia
dor do grande cisma, est donc demeuré intaet entre tous les mem- 
bres malgré l a . diVision momentanée des obédiences. C’est toujours • 
Vuna fides, 1’unum baptisma, 1’unum corpus de Saint Paul et du 
Christ”. L. Salembier, Le granã scisme d’Occiãent, 4fi éãition Paris, 
1902, pág. 192. Nesta mesma época a igreja greco-eslava se prepa
rava para voltar à unidade; e pouco depois em 1434 envia os seus 
legados que dela deviam tratar no Ocidente: tafito é verdade que 
a unidade católica continuou a esplender nesta época como sinal 
da verdadeira igreja de Cristo, :
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pias cabeças, a Igreja Romana ostentava a, sua unidade de 
necrópole espiritual, em tôrno do cabeça profano que foi Leão 
X, seu corpanzil orgânicamente reunificado recebeu o golpe 
formidável da Reforma que o despedaçou até os nossos dias. 
Agora, há  uma cabeça num pedaço de co rp o ...”, pág. 18. ~— 
Engano, Sr. Pastor; não o despedaçou. Nenhum corpo social 
se despedaça ou perde a sua unidade pela exclusão de mem
bros que se tornam incompatíveis com as suas finalidades 
essenciais. Manter no próprio seio elementos nocivos e con
trários à  própria razão de ser é para uma sociedade sinal 

-  de fraqueza è pródromo de iminente dissolução; eliminá-los 
dos seus quadros, sintoma de fôrça e de vitalidade. Os ex-

..ôluídÕs podem' tentar reunir-se em pequeninos grupos, mais
ou menos inconsistentes; á  primitiva sociedade continua, 
sadia e vigorosa, tanto na unidade de sua estrutura quanto 
na fidelidade à sua missão específica. A aplicação à Igreja 
é óbvia:” Cisões e heresias' haviam de pulular com o correr 
dos anos; basta conhecer os homens para prevê-lo e S. Paulo 
o predisse ábertamente (I. Cor. XI, 19). Mas as' paixões hu- 

• mahas não prevaleceriam contra á obra de Cristo. Fundan
do a sua Igreja, o Salvador nela instituiu uma autoridade 
com poderes dè éxcluir do seu seio todos os contumazes que 
“fizeram naufrágio na fé” (I Tim. I, 19). “Quem não ouvir 
a  Igreja, considera-o como um gentio e um publicano.” E a 
sentença da Igreja será ratificada por Deus: “tudo o que 
ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligardes 
na terra será desligado no céu” (Mat. XVIII, 17 e 18). Esta 
foi a triste sorte de tôdas as heresias em todos os tempos. 
Fiel à sua missão conservadora da revelaçãQ fiiviná, a Igreja 
nunca hesitou em eliminar do seu grémio quantos atentas- : 
sem, com mão sacrílega alterar a integridade.das verdades 
que lhé haviam sido confiadas à guarda incorruptível. Os 
<íué são assim desditosamente separados da sua comunhão 
não vão constituir “pedaços do corpo” de Cristo; são ele
mentos que dêle foram simplesmente eliminados; passam a
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ser “como o gentio e o publicano” . O corpo ficou intato como 
intato fica o organismo que se desembaraça das toxinas e 
elementos inassimiláveis. Os fragmentos cortados, êstes, sem 
o influxo da unidade vital, entram  a decompor-se numa de
sagregação crescente e incoercível. Não é durante 20 séculos 
a histórià de todos os cismas e heresias?

13. A êste propósito, o Sr. L. faz algumas observações 
de caráter mais pessoal que não podem passar sem reparo ,. 
Referindo-nos à negação da autoridade espiritual pela Re
forma e à consequente destruição da maravilhosa harmonia 
do plano divino, havíamos escrito: “Ficou assim arruinada 
pelos alicerces a obra admirável de C risto ... Quebrado o 
éscrínio em que Deus o encerrara, o tesouro divino foi dila
pidado pelos perdulários da razão e da fé” . IRC. 5. Aqui ó 
adversário exalta-se e, já  não tendo mão em si, irrompe na 
veemência dêstes excessos: “Falso, mil vêzes falso! A obra 
admirável de Cristo ninguém á pode arruinar pelos ãlicer- ' 
c e s ... Blasfema o incondicional defensor do Pápismo. . .  
clamoroso ê rro .. . ”, p, 18. — Calma, precipitado pastor! Leu, 
porventura, o Sr. L. um livro intitulado A Igreja, a Reforma 
e a Civilização? Compreendeu alguma cousa dessa leitura? 
Do que leu e compreendeu não reteve, pelo menòsj a idéia 
essencial do livro? Não lhe ficou talvez vagamente na me
mória. que o autor, em tôdas as linhas, em tôdas as páginas, 
em todos os capítulos, não pretendia senão provar, como se 
resume na conclusão, que “A Igreja católica é a única fun
dada por Jesus Cristo, a única depositária autêntica dos 
seus ensinamentos, à única via de salvação”? p. 527. E que 
esta Igreja existe hoje, não “arruinada pelos alicerces”, mas ; 
tão in tata e tão jovem como no dia ém quê Cristo a fundou ' 
sòbre Pedro? Não digo que o Sr. L. se tenha deixado conven
cer da tese propugnada no livro; pergunto apenas se não 
chegou a perceber que era esta a doutrina nêle propugnada?
E se nem isto lhe ficou na retentiva, pelo menos, na mesma 
página na qual êle colheu as citações acima, não lhe caíram

os olhos no princípio do parágrafo que começa precisamente 
por estas palavras: “o protestantismo destruiu esta maravi
lhosa harmonia”, e tc .,..  Como então, aplica o Sr. L. as 
minhas palavras à obra de Cristo em si e não ao que dela 

^fêz o protestantismo? Como não hesita em desfigurar assim 
o pensamento de um autor, dando-lhe uma interpretação 
contra a qual protestam “clamorosamente” tôdas as letras 
do seu livro? Como escandalizar-se de que uma heresia tenha 
no próprio seio destruído a obra de Cristo, quando êste poder 
outra cousa não é senão a triste possibilidade :de pecar, e, 
çom o pecado, inutilizar na própria alma a eficácia redentora 
do sangue de Cristo? (71) r ,

Donde pacificamente se conclui que convém:
, l.o) Aprender a ler um texto antes de criticá-lo, ^

2.°) Não desfigurar o pensamento do adversário nem 
mesmo entre o ruído fragoroso de exclamações retóricas.

• Esta acusação ridícula • poderá impressionar á:. algum in
' gênuo Aos leitores sérios, mesmo entre os protestantes, 

afigura-se como processo polêmico sem curso entre pessoas 
que se respeitam.

’ 14 . Depois da inconsistência destas .objeções contra a
unidade de regime da Igreja Católica, passa o Sr L. a repi
sar outras, ainda mais frágeis, contra a sua unidade de fe. 
Afirma, sem pestanejar, que “aquilo que a bula de um mfa- 
lível decretou ser doutrina sã, outra bula igualmente infa
lível considerou heresia” (p. 22). A prova da asserção debal
de a procura o leitor. O próprio Sr. L. sentindo a dificuldade

(71) Pouco adiante escreve o Sr. L.: “Registremos agora de 
nassasem o poder extraordinário que o inadvertido, padre atribui, 
mais uniâ vez aò Protestantismo: o ,“de destruir á harmonia das 
criações divinas”, p , 20. Não é poder extraordinário, Sr Pastor, nem 
convém fazer do sambenito gala; o poder de pecar e contrariar assim 
a vontade de Deus é a mais triste expressão da miséria humana.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


122 —  RESPOSTA AO PÉ DA LETRA?

da emprêsa já  vai cobrindo a retirada: “E quando vem a 
arguição, a saída é que a bula não foi promulgada ou tratava 
de questões disciplinares”. . ., pág. 23. — Mas se a bula não 
foi promulgada, não é bula; e se realmente promulgada, por 
que não demonstrá-lo historicamente? Se as questões eram 
realmente disciplinares, tollitur quaestio; se eram dogmá
ticas, âinda uma vez, por que não o prova com documentos 
à  mão? ■

Aliás a questão das definições dogmáticas já havia sido 
tra tada. A definição de um dogma (divindade de Cristo, 
em Nicéia, 325, Imaculada Conceição, em 1854, infalibilidade 
do papa, em 1870) não cria o dogma, não supõe nenhuma 
mutabilidade doutrinal. Ver IRC 144-148; 159-184. O ilustre 
pastor julgou melhor esquecê-lo.

Pouco abaixo cita ainda, com o mesmo intento de de
monstrar a falta de unidade doutrinal da Igreja, as diver
gências e discussões entre os teólogos católicos e membros 
de diversás ordens religiosas (p. 22) (72). À mesma dificul
dade, tal qual, já  havia sido proposta pelos predecessores do 
zeloso pastor. Deu-se-lhe a resposta conveniente e decisiva 
(C. P. 143-147), para a qual remetemos os leitores. O apo
logista do protestantismo preferiu não tomar conhecimento. 
Não é o meio mais económico de dar uma “resposta ao pé 
da letra” triunfal?

(72) E’ aqui que encontramos esta jóia de raro quilate. “Do
minicanos contra franciscanos, jesuítas contra beneditinos, janse- 
nitas (sic!) e outras ordens — eis a maravilhosa harmonia do en
sino da Igreja dos papas”, p. 22. — o  seminarista mais vadio não 
ignora que os jansenistas (o autor, estranhando provàvelmente a 
novidade do têrmo escreve jansenitas), professavam uma heresia 
aparentada'com o protestantismo e condenada pela Igreja. O Sr. 
L. conseguiu fazer do jansenismo uma ordem religiosa (!!) como os 
jesuítas, beneditinos e . . .  outras. E’ triste, como ignorância e 
como sintoma! Um homem que escorrega numa enormidade destas 
nunca abriu ò mais elementar compêndio de história do cristianis
mo, mas não lhe falta o arrôjo para escrever um volume, e prometer 
não sei quantos, contra as doutrinas e história da Igreja!

â !
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15. Se as poucas páginas consagradas pelo nosso con
tendor ao estudo da unidade da Igreja são êrmas de provas, 
de documentos e de citações exatas, fervilham, em larga 
compensação, de erros, inexatidões e paralogismos. Rele
vemos apeiiãs alguns paira edificação dos-leitores. Nunca 
é demais sublinhar êstes métodos de polêmica do protes
tantismo indígena;

a) “No Catècismo romano de Reilly, à  pergunta —. 
‘Quem é a Igreja?’ — vem à resposta: ‘é a congregação dos 
fiéis que professam a verdadeira fé e são obedientes ao papa’ 
(Cat. de Reilly, lição V III): Como se vê, para os teólogos 
católicos a Igreja Romana não é cristã — é papal: Jesus 
Cristo foi eliminado sendo substituído pelo papa”, p. 21.

— O leitor que não é de todo desmemoriado volta ao 
catecismo de Reilly e lá encontra como primeiro elemento . 
da definição: fiéis que professam a verdadeira fé. Quem diz ... 
professar a verdadeira fé diz aceitar, em sua integridade, 
todos os ensinamentos de Cristo, que se referem-a Dèus, ao 
Redentor, à constituição da sua Igreja, etc., etc. Por que 
motivo o Sr. L. fechou os olhos ao elemento da definição 
que vinha precisamente na evidência do primeiro lugar, . 
para só vér e deturpar o segundo? Como se vê, para os teó
logos protestantes a arte de mutilar e falsear textos é a 
praticada com mais frequência e desassombro. ^

b) “Afirma Belarmino que os Santos Padres reconhe- 
céram sempre a comunhão; Com o papá como cãrãcterístico 
essencial dá verdadeira Igreja, mas esquece os apóstolos, os 
escritores inspirados ~e òs Santos Padres dos -primeiros sé
culos que desconheciam essa entidade”, pp. 21-22.

— Não esquece tal, Sr. L. Aconteceu-lhe alguma vez 
na vida folhear as obras de Belarmino? Não? e como ousa

http://www


124 — RESPOSTA AO PE DA LETRA? UNIDADE DA IGREJA — 125

então alevantar semelhante aleive? Sim? e como lhe fugi
ram  dos olhos quase duas dezenas de capítulos (73) que o 
imortal' apologista consagra ao estudo preciso do debate?

. Por nada menos que três vêzes o Sr. Eduardo Carlos 
Pereira levantara falso testemunho ao grande controversis- 
ta  católico. Outras tantas chamamo-lo à ordem (IRC 30, 
133, 183). Esperávamos agora que, na defesa do seu cliente, 
o Sr. L. demonstrasse que nos havíamos enganado. Êle pre
feriu outro sistema de defesa: para justificar o seu consti
tuinte incidiu, com êle, no mesmo delito dé lesa-probidade 
científica. Põderiâ haver resposta mais ao pé da letra?

c) “Nos primeiros tempos, afirma desabaladamente o 
nosso adversário, respeitavam as igrejas a independência 
umas das outras . rOs concílios, como o primeiro de Jerusa
lém, não agiam sob a autoridade ou jurisdição de qualquer 
sé apostólica”, p. 23.

__O concílio de Jerusalém reuniu-se nos primórdios da
Igreja, numa data em que ainda se achavam na capital 
judaica os apóstolos com S. P edro à frente. N aturalm ente, 
o apologista protestante queria que êsse concílio se tivesse 
reunido “sob a autoridade ou jurisdição de qualquer sé 
apostólica” longínqua, por exemplo a de Estocolmo ou de 
Vladivostock.

(73) A demonstração de B elarmino, que vai dos textos bíblicos 
ao testemunho dos mais antigos padres latinos e gregos, abrange os 
caps. X-XXVIII do Liv. I da III Controvérsia generalis. Na edição 
das suas Opera Omnia, que tenho entre mãos, a de Vivès, Paris, 
1870, no 1.1, pp. 488-535. — Depois da heroica façanha o Sr. L. escre
ve muito satisfeito: “Belarmino é digno par de Leonel Franca nesse 
terreno de afirmações históricas inverídicas”, p. 22! Por que havemos 
de aguar ao “verídico” pastor o inofensivo prazer de declamar triun
falmente contra as afirmações inverí dicas? ,
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. _ _ d) nos primeiros tempos “nenhum bispo interferia na 
.vida e no trabalho, de outro. Nenhuma diocese agia fora 
de sua circunscrição” .....

. P e v e ra s^ M ^ a Jg re ja  de Roma, na idade apostólica, 
viVendo ainda o apóstolo S.! João, não interveio na igreja de 
Corinto para lá escrevendo uma epístola e enviando legados 
aT 'fitir de ̂ compor os: seus ,dissídios, internos? Mas, poucos 
anòs, depois. S.„ Inácio, bispo de Antioquia e_díscípulo imei- 
diatp. dos apóstolos, não escreveu ,à;igreja romana, confiando
-lhe os cuidados de sua igreja, que iria ficar, com o seu 
martírio* órfã de seu pastor? Mas, o papa S. Víctor nos fins 
dó século II não mandou reunir concílios regionais em vários 
pontos da cristandade e não interveio no longínquo Oriente r 
para uniformizar a data da celebração pascoal? Mas os pa
pas .S, Calixto, S. Estêvão, .S.. D ionísio não intervieram, 
alguns anos depois, em várias questões dogmáticas e disci
plinares de-várias igrejas da.África pró-consular e do Egito?. 
Pedimos ao leitor queira ver a  enumeração dêstes e de outros 
fatos, acompanhada dos documentos relativos em IRO. 
103-116.;.,CP. 54-72;. RP 162-182. Para replicar mais ao pé da 
letra, o Sr. L. julgou de bom conselho passar sob o mais 
prudente dos silêncios todos êstes fatos publicados, aqui no. 
Brasil, 3 vêzes em menos de 10 anos! hRazão de-sobra tinha 
o ; nosso saudoso Carlos de Laet quando, por- experiência 
própria, em polêmica com outro pastor, escrevia: “em geral 
todos os senhores protestantes não fazem mais do que rodar : 
em tôrno dos mesmos textos, reproduzindo os mesmos erros 
e repetindo as mesmas invéctivas contra a„.vérdade cató-.
lica” (74)....... , ^
,,, ̂ Depois de perpetrar .todos êstes altos feitos. no curto 

espaço de 3 páginas, conclui o Sr. Pastor: “De tal arte sé 
Hianteve por séculos a unidade orgânica na igreja ..de 
Cristo”, p. 24. — Houve, sem dúvida,, engano na redação.
A conclusão do que fica exposto é outra: por tais artes —

(74) Carlos de Laet, Heresia protestante, S. Paulo, 1907, p. 49.
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mutilação de textos, aleives a escritores que se citam sem 
se conhecer, descaso sistemático da história, silêncio menos 
sincero sobre tudo o que já  foi demonstrado, repetição incan
sável de casos mil vêzes refutados — por tais artes, arteirices 
e artimanhas vai vivendo, à falta de melhor, a polemica 
protestante da nossa terra. Agora sim, está certa a conclu
são; é a expressão singela da realidade anterior.

16. Mas, enfim, a unidade católica é um fato tão evi
dente que nenhum sofisma logra escurecer-lhe o esplendor. 
Um pequenino fato para logo o manifesta. Perguntai a um 
homem em qualquer latitude do globo: que religião professa? 
Se.êle vos responder: sou católico, não precisais ir adiante, 
já  sabeis a sua fé, já  conheceis a organização eclesiástica 
magnificamente hierarquizada a que pertence.

No seu subconsciente o Sr. L. bem o sentiu e por isto 
julgou-se no dever de explicar aos seus clientes as razões 
desta unidade. E achou-as, sabeis onde? na compressão in
terior, na coação da fôrça. Os católicos são uns escravos 
espirituais; cálcêtás nos pés e grilhetas nas mãos, vivem 
sob o regime do relho das autoridades eclesiásticas. E’ gra
ças à eficiência irresistível do rebenque unificador que, há  
20 séculos, recitamos, em todo o mundo, o mesmo credo. 
Às palavras textuais do pastor. “A unidade da Igreja Ro
m ana é puramente externa e de coação, conseguida pelo 
preço ignominioso da perda da personalidade ou seja da 
liberdade”, p. 23: “Essa mesma unidade exterior a Igreja 
Romana só a consegue m anter no grupo que lhe não reben
tou os grilhões, graças ao seu regime de escravidão, de 
crença implícita, de olhos fechados, de obediência como ca
dáver e de prestígio humano mendigado ao poder público”, 
p. 25. “Unidade morta do Romanismo. Com o seu papa 
assentado sobre as sete colinas de Roma', a  Igreja Papal ' 
'Ostenta uma unidade aparente, resultante de elementos he
terogéneos, mantidos em união pela compressão da fôrça;
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que sufoca a liberdade... Provém de um poder coercitivo 
exterior; é fruto de compressão, . a: degrada-a -inteligência, 
invalida o raciocínio, aniquila, a  liberdade, impede as con
vicções”,, pp. 26-27. . ...... L i

— Francamente, a explicação não é feliz. Nem a his
tória, nem a “psicologia podem aboná-la.

17. Em geral, quem escreve sôbre as cousas que vão 
por êste mundo sublunar deve, de quando em quando, abrir 
as janelas e observar o que se passa ao redor. Se o ilus
tre pastor tivesse seguido êste preceito de boa higiene men
tal, se tivesse saído da estufa hermeticamente fechada dos 
seus pequeninos mas tenazes preconceitos, ..não teria pro
posto, com tanto desperdício de palavras, uma inverdade tão 
flagrante. Enfim, a Igreja católica não é uma capelinha 
de meia dúzia de adeptos,-perdida no mar imenso de outras 
capelinhas nas mesmas condições. Seus filhos numeram-se 
por centenas de milhõés é ehcòhtram-se em todos os conti
nentes é em tôdas as latitudes. Bastaria ao Sr. L. sair à 
rua e ao primeiro católico que lhe cruzasse os passos, per
guntar-lhe à queima-roupa: “Románista (75), tu  recitas o 
teu credo ‘pela compressão da fôrça que sufoca a liberdade’? 
Adepto do romanismo papal, não deixas a unidade da tua  
Igreja com mêdo ‘de um poder coercitivo exterior?’ ” A res
posta que obteria, pode estar certo, seria negativa, uma vez 
e um milhão de vêzes que repetisse a experiência. Poderia 
ainda ampliar o campo de observação e lançar a vista por 
"mais largos horizontes. Católicos em nossos dias:foram ou 
são soberanos é estadistas como Alberto rei dos belgas, Car-. . 
los imperador da Áustria, D e Valera ou D ollfuss; católi
cos, militares como Cástelnau, Cadòrna ou Foch, o vencedor 
da grande guerra; católicos, sábios como Pasteur e Cauchy,  
Heraiite e  Marconi, Amperè e Weierstrass . Por que não

(75) E’ com êste têrmo pejorativo que, na sua linguagem 
técnica de família, designam os protestantes o que o mundo inteiro 
conhece com o nome de católico.
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consultar as declarações dêstes grandes homens? não abrir, 
entre estas almas nobres um inquérito sobre, os motivos de 
sua crença? O Sr. L. colheria declarações das mais profundas 
e interessantes; em nenhuma, porém, leria que o motivo de
terminante de sua adesão filial e de sua fidelidade absoluta 
à Igreja foi “o regime de escravidão”, “de coação conseguida 
pelo preço ignominioso da perda da personalidade”. Ne
nhum, nenhum só dêstes vultos superiores diria em confi- 
ciência ao nosso pastor: a unidade da minha Igreja degrá- 
dou-me a inteligência, invalidou-me o raciocínio, aniquilou-me 
a liberdade e impediu-me as convicções”. E a indagação his
tórica, poderia estender-se do nosso tempo .aos vinte séculos 
que nos separam de Cristo. Aparecer-nos-iam em majestoso 
e interminável cortejo figuras como S. Agostinho ou S. Je- 
HÔNIMO, S. AMBRÓSIO OU S. CRISÓSTOMO, S. TOMÁS d’AQUINO 
ou S.. Gregóeio, Boussuet ou Tomás Moore . Quem se per
suadiria que esta magnífica teoria de gigantes da santidade 
e da ciência receberia sem protesto os diplomas, que delica
damente lhes passa o pastor brasileiro, de escravos espiri
tuais, “amálgama de elementos constrangidos, sem vontade, 
sem liberdade, como os mortos?”, p. 26. A curiosidade de 
quem investiga com ânimo sincero poderia ainda interrogar 
as impressões dos que vêm de longe e entram pela primeira 
vez nesta unidade romana feita toda de coação e de vio
lência, poderia perguntar como se sentem cá dentro os pro
testantes de boa fé que abraçaram o catolicismo e, con
soante a teoria do nosso pastor, teriam passado do grande 
regime da liberdade para ò dá escravidão espiritual. Co| 
lhamos um ou outro dêstes depoimentos interessantes. Ches  ̂
terton é nome mundial que não precisa ser apresentado a 
ninguém. “No dia em que conheci a ortodoxia, declara-nos 
êie, foi o em que conheci a emancipação mental” (76)

(76) G. K. Chesterton, Orthodoxy, tr. fr. Paris, 1923, p. 232, 
“Aceito-a a religião porque ela não só me diz esta ou aquela ver
dade, senão porque se me revelou como uma afirmadora de verdade
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Alberto von Ruville, professor na Universidade de Halíe
r i c Z  ?  hlstoriadores mais conhecidos da Alemanha mo
derna. Sua experiencia nao é diversa, “Depois da minha 
conversão ao catolicismo, penetrou-me todo o ser um sen 
tunento agradavel: “eis-me livre enfim”, exclamei Aos 
olhos de seus- adversários nossa Igreja passa por uma peni
tenciária, onde os seus membros são submetidos à  mais in
tolerável; tirania, de . consciência, onde a palavra, o pensa
mento, a inteligência, no seu trabalho, qualquer que seja, não 
se podem mover senão num círculo acanhado. E no entanto 
o meu sentimento era o verdadeiro: a alegria de me ver 
livre, longe dè diminuir pelo tempo-adiante, não fêz senão 
aum entar” (77). Teodoho de la Rive, ilustre descendente" 
de uma das m ais. antigas famílias .calvinistas de Genebra 
confia-nos, nestes têrmos, a intimidade dos seus sentimen
tos: “Os úitimos dias que passei em Roma foram de uma 
alegria e de uma paz perfeita. Estava maravilhado e feliz 
de ver que erâ tão fácil ser católico e começava a descobrir 
na  prática do catolicismo tesouros de graças é belezas que 
nunca suspeitara. . .  Melhor que nunca compreendia que o 
catolicismo é a religião natural das almas livres, generosas 
e fortes” (78). Em nossos dias, cada ano entram na Igreja 
so na Inglaterra, cêrca de 12.000 protestantes, e nos Esta-

P Alb. von Ruville, Retour à la Sainte Église, Paris, 1911,

(78> Thé?d°ke la Rive, De Génève à -Rome, Paris, 1895 
PP. 178, 180. Joaquim Nabuco não veio à Igreja do protestantismo’ 
a. ela; voltou depois: .de uma longa crise de incredulidade. Mas o 

sentimento de libertação interior,' experimentou-o também êle em "' 
toda a sua-espontaneidade. “Dia a dia, o vergar de minha razão 
Perante a doutrina católica foi-se tomando mais fácil, enquanto o 
sentimento de minha liberdade se dilatava em vez de se contrair 

.encontro da nova disciplina, O ajustamento do meu pensamento 
individual ao pensamento comum dos católicos se realizava como 
We por um puro fenômeno de afinidade”. Carolina Nabuco, Vida 
, e Joaquim, Nabuco, Rio, 1928, p. 339.
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dos Unidos 60.000; não há quase confidência dêstes conver
tidos em que se nos não antolhem declarações semelhantes.
E esta experiência contemporânea continua uma experiên
cia histórica de mais de três séculos (79). ^

Ora tôda esta realidade está em aberta oposição com 
a teoria’ do nosso pastor . Não só se esboroa ela, como um 
castelo de cartas, ante o choque maciço dos fatos, senão 
ginria que transforma êstes mesmos fatos em enigmas inde
cifráveis e ininteligíveis .  Como explicar êste sentimento, W .  
liberdade, de paz, de dilatação interior em quem entra para . 
um ergástulo de almas escravizadas, sem convicções, amal
gamadas pela violência de uma coação externa? Só há  uma 
explicação: as lentes do Sr. Pastor estão deformadas; os 
seus vidros estão esfumaçados pelo preconceito. Quando 
num espelho as cousas se refletem desfiguradas em anamor- 
foses-irreconhecíveis, os físicos , concluem que a superfícje 
especular tem uma curvatura própria que rompe a harmonia 
das iítiVirs e altera a proporção dos objetos. No domínio do 
conhecimento a tenacidade dos preconceitos produz os mes
mos efeitos deformadores. Para entendermos a realidade, 
ininteligível ná teoria do pastor, basta abrir o Evangelho. 
Está escrito que a posse da verdade liberta as almas: Ventas 
liberabit vos.

18. A explicação proposta está, pois, em irredutível 
antagonismo com os fatos, que o Sr. L. não quis interrogar 
com lhaneza. Por que, ao menos, entrando em si, não pediu 
conselhos à mais elementar 'psicologia humana? —-

O fato, cuja interpretação se procura, é muito comple
xo, más,* na sua essência; reduz-se às grandes linhas seguin-

(79) O leitor que desejar fazer esta instrutiva verificação po-r 
derá consultar: W. Gordon-G orman, Converts to Rome, London, 
1910- D A Rosenthal, Convertitenbilden aus dem neuzehnten 
Iahrhundert, 3 vols., Schaffhausen, 1866-1870, e principalmente, A. 
Rass, Die Convertiten seit der Reformation, 13 vols. Freiburg un 
Breisgau, 1866-1880. . ■;
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tes . Há ..atualmente no mundo mais de trezentos milhões 
de católicos, que recitam o mesmo credo. Esta unidade de 
fé que os vincula num grande organismo religioso estende-se 
pelos séculos a fora e prende o catolicismo de hoje aò das 
mais remotas eras. O símbolo que hoje professamos é o 
que repetia S. Ambrósio em Milão, S. João Crisóstomo em  
Constantinopla, os catecúmenos no silêncio das catacumbas. 
Nas profundezas de suas almas, êste tesouro de verdades 
cristãs constitui a maior consolação, a  fonte de uma paz 

. sempre renovada, o fermento ativo de uma vida moral que, 
não raro, se eleva aos cimos da mais heróica santidade. 
S .-F rancisco de Assis e S. Vicente de Paulo, S. Lu ís  de 
Gonzaga e S. Francisco X avier, S. Teresa de Jesus e S. 
Lydw ina  de S chiedam escreveram as mais belas páginas 
que honram a história moral da humanidade. Por conser- 

., var. a  ̂ integridade do seu ..património religioso, ,os católicos ■ 
.estão.dispostos aos mais árduos sacrifícios. Aos milhares em 
tempos de Roma pagã, aos milhares nos dias atuais da 
Espanha vermelha, dão êles a Deus a prova suprema da 
caridade: o sacrifício da vida. E desde os primeiros séculos 
até hoje .não há uma só geração que para selar a plenitude 
de sua fé não tenha oferecido generosamente o sangue de 
suas veias.

Conheceis um pouco o coração do homem? Já  refletis
tes sôbre os inúmeros fatôres de discórdia que trabalham 
a instabilidade de sua alma? Explicai então esta lmagnífica 
unidade, universal e perene, com a compressão^extema de 
regulamentos policiais!' Interpretai ■ êste amor forte, gene
roso e invencível que vai jubiloso até ao^-martírioi como 
expressão pânica do mêdo da metralha! Assemelhai êste 
triunfo único na história; continuado por dois mil anos, 
contra tôdas as forças cismáticas, à vitória do chicote que 
mantém a disciplina na ignomínia das senzalas!!

Não, decididamente não foi feliz a explicação do Sr. L. 
Assemelhar a Igreja católica a uma penitenciária de for-
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çados poderá ter o valor de um desaforo de paixões sectárias 
mal sofreadas; mas só êste. Como explicação psicológica 
de um fenômeno singular na vida da humanidade nao me
rece um minuto de consideração séria.

* * *

19. No entanto está de pé o fato. O próprio Sr. Pas
tor não o pode escurecer. Mais de uma vez .já  o ouvimos 
falar desta unidade exterior, unidade . morta, unidade de 
compressão, etc. etc. — As restrições — exterior, morta, — 
nós lhas perdoamos, lançando-as à conta de exaltaçaosec-,. 
tària qUe turva a serenidade da visão, mas a existência da 
unidade, arquivamo-la como uma confissão imposta pela evi
dência inegável da verdade. A unidade católica é um fato.
A explicação, tentada pelo Sr. L., um
curemos outra. Abramos, para êste fim, as páginas do Evan
gelho que, nos momentos decisivos, o pastor costuma fechar
aos seus clientes. ■ - %. ■

A primeira explicação que aí encontramos está na pro
messa "infalível de Cristo, na assistência por Êle prometida 
à sua Igreja para conservá-la unida  através dos tempos. No 
discurso da última Ceia, na oração ao Pai, o Redentor, em 
um texto que analisaremos logo, pede para os seus Para 
os apóstolos e para aquêles que pela palavra dêles haviam 
de crer — a graça da unidade: “que sejam um como nós 
somos um” (S. João XVII — 22) . Enquanto fôr eficaz a 
oração de Jesus, a sua Igreja será uma, de uma unidade 
interior e exterior: “para que o m undo.creia qqe tu  mq 
enviaste” . Os que perderam o dom da unidade, já não per-? 
tencem nem podem pertencer à Igreja do Salvador.

A eficácia da oração de Cristo, e como consequência;: 
dela, vem associar-se a fidelidade incorruptível de sua Esposa 
em conservar os órgãos constituídos pelo Senhor para con
servar e defender a unidade de sua divina instituição e de 
seus divinos ensinamentos. Antes de deixar a  terra, disse.;
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Jesus aos seus apóstolos: “Ide, ensinai tôdas as nações, ba
tizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo; 
ensinando-às ã guardar tudo o que. eu vos tenho mandado; 
e eis estou convosco todos os dias até à consumação dos 
séculos” (Mat. XXVIII, 19-20). Aí está a constituição de 
um magistério vivo, autêntico, incumbido por  Cristo, de en
sinar a todos os povos a sua dou trin a , e, para que êste ensino 
seja infalível, promete-lhe o Senhor a sua assistência , todos 
os dias até ao fim dos tempos. Na Igreja católica, o colégio 
apostólico ininterruptamente prolongado através das gera
ções? pelo colégio episcopal continua e continuará até o der
radeiro dia a sua missão divina: ensinar a todos os povos, 
sem :êrro, porque assistido por "Cristo, a integridade da dou
trina evangélica..........

No Colégio dos Doze, Cristo escolheu de modo parti
cular a  um, para confiár-lhe a função especial de confirmar 
na fé aos seus irmãos. - “Simão, Simão, eis que Satanaz vos 
reclamou para joeirar como trigo; mas eu roguei por t i  para 
que a tu a  fé  não desfaleça; e tu, uma vez convertido, confir
m a  os teu s irm ãos” (Luc. XXII, 32 ) . Na Igreja Católica, 
Pedro, fiel à sua missão divina, continua a  confirmar na fé 
aos seus irmãos; e como a sua fé, defendida pela oração 
eficaz de Cristo, não desfalecerá, os que pòr ele 'são confir
mados se conservarão para sempre unidos na posse total da 
verdade cristã. -

Contra a solidez do edifício da Igreja haviam de conju
rar tôdas as forças de divisão e de discórdia,-tôdas as potên
cias dissolventes do mql. Era mister firmá-la sôbre um fun
damento inconcutíyel. Cristo escolhe um dia a um dos 
seus apóstolos, chama-o de pedra  para significar-lhe a fun
ção que lhe vai confiar e em seguida, com uma solenidade 
desusada de expressões, assim lhe fala: “Eu te digo que tu  
és Pedra e sôbre esta pedra edificarei a minha Igreja e as 
portas do Inferno não prevalecerão contra ela” (S. Mat. 
XVI, 18). A Igreja Católica, o edifício divinamente fundado,
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continua, há  vinte séculos, a  descansar, inabalável, na rocha 
para sempre firmada pélas m ãos on ipo ten tes de C risto .

Bis o segrêdo da unidade católica: a unidade da ver
dadeira Igreja de Cristo. Para conservá-la e defendê-la, o 
Salvador prometeu a assistência infalível de sua oração, e 
instituiu órgãos especiais que a Igreja conserva como uma 
herança intangível. Fora desta instituição divina só pode
rá  haver luta, desunião e esfacelamento. Onde não houver 
magistério vivo, onde os irmãos não forem confirmados pela 
fé de Simão que não desfalece, onde a  igreja não descansar 
na rocha  firmada pelo Salvador, não temos Igreja de Cristo. 
As portas do Inferno prevalecerão. O edifício erguido sôbre 
areia acabará desmoronando. Será a  desagregação do êrro; 
a desolação de quem perdeu, com a  verdade, o segrêdo da 
unidade: todo o reino dividido será devastado, tôda a cidade 
ou casa dilacerada não poderá subsistir” (Mat . XII, 25) (80)

20. Depois das violências verbais e acrimoniosas j con
tra  a unidade da Igreja católica, esperavam os leitores do 
Sr. L. uma apologia serena e fulminante da unidade do  
p ro te s ta n tism o .

Durante alguns anos hesitaram os católicos no reco
nhecimento do verdadeiro papa; dividiram-se em obediên
cias”, que de todo desapareceram, apenas se dissiparam as 
dúvidas. As portas do inferno, assaltaram, mas não prevale
ceram . Foi porém, o suficiente-para que o-pastor denegasse,

(80) O que ainda se conserva de cristianismo genuíno, mesmo 
fora da Igreja católica, deve-se à influência dp Papado: influência,, 
histórica nos séculos anteriores à separação e influência atual, indi
reta sim, mas não menos eficaz, de sua ação preservadora da 
ortodoxia. E’ o que reconhecem os protestantes de mais largo des
cortino visual. “Estou certo, escreve o célebre filósofo alemão.
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à  Igreja católica a sua unidade. Há 4 séculos o protestan
tismo não faz senão dividir-se, dividir-se, dividir-se em obe
diências e desobediências infinitas. O número de seitas desa
fia boje as mais pacientes estatísticas. Só na Alemanha ein 
1807 registravam-se 236! ! (81). Será que o Sr. L. desconhece 
êstes fatos ou que, . em. se tratando de protestantes, êles já 
não .têm nenhum significado? - _

- Escandalizou-se o nosso adversário de que havia dis
cussões entre os sábios - católicos; e que, apesar de unidos 
sem. reservas na profissão do m esm o sím bolo  de fé, ventilas
sem questões estranhas ao património das verdades reveladas 
.por . Cristo . e .como tal propostas pelo magistério vivo por 
Êle.Jnstituído. Há mais de 400 anos que os protestantes 
andam propondo fórmulas e fórmulas ê fórmulas de fé. 
Hoje já enchem volumes. E até os nossos dias não há uma 
só, por mais reduzida em artigos, por mais ; breve ou min
guada, que tenha logrado reunir a assinatura .de tôdas as 
seitas. A maior parte dos evangélicos modernos já  nem quer 
saber de fórmulas ou confissões de fé. O pastor brasileiro 
ignora-porventura esta situação de completa anarquia dog-

S chelling, estou certo que sem o papado, já de há muito o cristia
nismo teria desaparecido da terra’’. Ap. H. Rost, Die Katholische 
Kirche nach Zeugnissen von Nichtkatholiken, Resensburg, 1921, p. 61. 
GúadstoNé, não obstante suas reserv,as sôbre a política vàticana, re
conhecia na sede de Roma “o centro do mundo cristão e a defesa 
do cristianismo integral”. Em nossos dias a grande figura de Lord 
Halifax,;-referindo-se de modo particular à igreja anglicana, dizia:- 
“Muito devemos, à Igreja de Roma: foi ela quem impediu às igrejas 
separadas de‘caírem na heresia, porque ela conser-voujafé, e nunca 
lesou a suà intègridãde”. J. Gtjitton, Souvenirs concernant Lord 
Halifax, em\é'Vie~ Intèlléctuèlle, t. L, (1936), pp. 15 e 17. >•

(81) Os seus nomes poderá encontrá-los o leitor em H. Rost 
her Protestantismus nach protestantischen Zeugnissen, Paderborn' 
1920, pp. 218-226. .......  ’ ’
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mática dos seus correligionários? Ou julga que^ toda est 
babel de doutrinas, em sp tratando de protestantes, e a  ex
pressão da mais harmoniosa unidade? (82)

(82) Para que o leitor tenha os fatos diante dos olhos pedi
mos-lhe encarecidamente releia, sôbre a unidade no protestantismo, 
I R C  259-292- C P., 142-176. Sôbre as fórmulas de fe, em parti
cular C P 149-164. Neste assunto a documentação pode renovar
-se continuamente, cada vez mais decisiva e mais deplorada pelos 
brotestantes sérios que contemplam, angustiados, o esfacelamento 
fatal e irremediável. Há alguns anos, a Igreja metodista episcopal 
enviou um questionário a 50 igrejas metodistas norte-americanas, 
para sondar-lhes as crenças. Dos 3.570 indivíduos interrogados res
ponderam apenas 1.085. Estamos, pois, dentro de uma mesma seita 
e num mesmo país. Sôbre pontos fundamentais as respostas reve
laram as mais contraditórias divergências. Um exemplo: A per
gunta se acreditavam noutra vida, 712 afirmaram; 145 de certo 
modo* 22 duvidaram; 139 não sabiam; 26 não responderam, 41 de- 

'ram-respostas diferentes. Todos os matizes do...arçoríris!, £«§_ :a 
digam os próprios protestantes: Mr. Browning: “quando os cato- 
licos nos apontam as 50 e mais seitas que se esforçam por introduzir 
o Evangelho na América latina, o protestante não pode fazer outra 
cousa senão calar e admitir a fôrça fio argumento”. New Days tn 
Latin America, p, 176. “A situação fragmentária de nossas igrejas 
é para muitos a  prova decisiva de que o protestantismo nao lhçs 
pode dar a paz e unidade que buscam para as suas almas”. Student, 
Voluntar Bulletin, março, 1930. Na índia, o bispo anglicano de 
Bombaim: “Deveríamos poder dizer aos pagãos: eis a Igreja de 
Cristo. Mas nossas divisões nos infligem um desmentido. O Pro
testantismo professa opiniões contraditórias: as que^são falsas de
veriam rejeitar-se não tanto pelo amor da união quanto pelo respeito 
à verdade. Em Lausana os delegados não ousaram tomar sobre si a 
responsabilidade de dizer, em nome de suas seitas: “estamos jao 
êrro”. De uma conferência assim nunca poderá nascer a União nas 
IeVeias”. International Review of Missions, jan. 1928, p. 74. 
Alemanha, investiga uma revista protestante as causas possíveis da 
superioridade crescente e incontestável do. catolicismo e conclui 
a sua análise com esta’ confissão: “Outra resposta não conhecemos 
senão a dilaceração interna da Igreja evangélica. Ela ja nao ofe
rece uma mensagem de salvação única. O que um pregador afirma, 
o outro nega”. Reichsbote, Kirchliche Rundschau, 1913, n. 43.

http://www

UNIDADE DA IGREJA —  137

. °  Sr. L. não houve por bem negar ou discutir êstes
fatos. Era entrar no domínio positivo da história e aí qual
quer discussão poderia ser arriscada e levar à evidência 
de um  fracasso incontestável. Os exemplos de Carlos P e
reira e Luís de Oliveira não são muito antigos. O novo 
apologista cortou a questão pela raiz. Inventou uma nova 
teoria da unidade. A unidade da Igreja de Cristo, doutrina 
êle, é espiritual. “A Igreja de Cristo é uma porque todos 

- os seus membros estão espiritualmente ligados ao mesmo 
Deus”, p. 27. “Da união cdm a cabeça divina, decorre a  
un idadeesp iritualque caracteriza. a verdadeira Igreja”, p. 
20. Mas quem diz unidade espiritual, diz unidade invisível. 
“Aquilo que é espiritual, já  havia ensinado o autor, não pode 
ser apreendido pelo material e, por "isso, não o apanham os 
nossos sentidos”, p. XXX. — Unidade invisível! is a chave 
mágica do problema. O que se vê é a mais dolorosa das 

. . discórdias, é a divergência levada a  todos , os dogmas, inclu-; 
sive à  divindade de Cristo, à Trindade, à própria existência 
de Deus. Mas, o que se não vê, “o que não apanham os 
nossos sentidos”, é a mais perfeita e imperturbável das uni
dades . Os protestantes que há séculos não concordam numa 
fórm ula, de fé estão, apesar de tudo;‘inseparavelmente uni
dos a  Deus e a Cristo como os sarmentos à videira. A nega
ção das verdades mais importantes do cristianismo não 
consegue separá-los da seiva divina que alimenta os crentes. 
Com esta teoria, cortada sôbre medida, está de parabéns o 
protestantismo. Já  não é possível discutir sôbre o que se 

. passa no mundo das realidades que-se não vêem . Derrotados 
no terreno dos fatos, os seus defensores acolhem-se valen
temente na cidadela inexpugnável do Invisível . Mas tôda a  
vantagem tem os seus inconvenientes. Por uma bota que se 
descalça,,.aparecem muitas outras que continuam a apertar 
dolorosamente. -

21. Antes de tudó o Sr. L. põe-se assim em antago
nismo flagrante com os ensinamentos mais autênticos do

'"■7; V
V-v
€
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próprio protestantismo. No seu Catecismo Maior ensinava 
Lutero- “Creio que existe na terra uma pequena congre
gação de santos, sob um chefe, Cristo, convocada pelo Es
pírito Santo, em uma fé, no mesmo sentir. . .  concorde em 
tudo, sem seitas nem cismas” (83). Mais tarde a Formula 
da Concórdia proclamava “absolutamente necessário que 
existisse um compêndio ou tipo unânimemente aprovado 
em que se encontrasse reunida a doutrina comum” (84) .
O catecismo de Genebra, que dá a orientação de Calvino, 
por sua vez doutrina: “assim como um é o Cabeça de todos 
os fiéis, assim importa que todos constituam um só corpo, 
para que não muitas senão uma  seja a Igreja espalhada por 
todo o mundo” (85). Eis o que outrora exigiam os textos 
oficiais da doutrina protestante: unidade de fé a transpa- . 
recer na unidade de um símbolo e na unidade de um so 
corpo difundido em tôda a terra . Se ao pastor custava 
revolver documentos antigos por que não .abriu o Livro de 
Ordem das igrejas presbiterianas do Brasil? Lá encontraria 
sob o n.° 13: “A divisão da Igreja em diferentes denomina
ções de cristãos professos, embora obscureça, não destrói 
a  unidade visível do corpo de Cristo” . O texto afirma expli-

(83) “Credo in terris esse quandam sanctorum còiigrégátiun-
culam et communione mex mere sanctis hominibus coactam, sub 
uno capite Christo, per Spiritum Sanctum convocatam in una Jide, 
eodem sensu et sententia multiplicibus dotibus exornatam, in amore 
'tamen unanimen et per omnia concordem, sine sectis et schisma- 
tibus”. J. T. Múller, Die symbolischen Bucher der evangelisçh- 
lutherischen Kirche, 12.a ed., Giitersloh, 1928, p. 457. ......

(84) “Necessarium omnino est, út certa compendiaria forma 
et quasi typus unanimi consensu appròbàtuis éxstet in quo, comunis 
áoctrina quam ecclesiae sincerioris et reformatae religionis profi- 
tentur, e verbo Dei collecta exstet” . J. T. Muller, Op. cit., p. 568.

(85) “Sicut unum est fidelium omnium caput, ita omnes in
unum corpus coálescere oportere, ut una sit ecclesia per totum orbem 
áiffusa, non plures”. E. F. K arl Muller, Die. Bekenntnischnften 
der reformierten Kirch, Leipzig, 1903, p. 125. .
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citamente: l.°) que a unidade da Igreja é visível; 2.°) que 
as diferentes seitas ou denominações, se ■ -não destroem, 
obscurecem, pelo menos, esta unidade! Talvez ao Sr. L. se 
tivesse afigurado insincero e. inoperante êste eufemismo; e 
atirando o machado à raiz da dificuldade proclamou a solu
ção magistral da unidade “invisível” . Esta simples antítese 
entre a sua teoria e as doutrinas mais solenemente propos
tas pelas igrejas protestantes é mais um argumento em favor 
da necessidade absoluta da genial evasiva. Unidade, entre 
protestantes, só mesmo nos recessos impéraos; do invisível. 
O que se vê é isto. ^

22. infelizmente, porém, a teoria salvadora, cortada 
pelo figurino .para salvar,, uma situação desesperada, vai 
provocar repercussões desastrosas, . A unidade é uma das 
“notas”, como dizem os teólogos, ou “sinais”, como lhe 
cham a o Sr. L., da verdadeira Igreja. Assim se denominam 
a s . propriedades ou qualidades^ logicamente distintas que 
servem ao indagador sincero para discernir e individuàr 
a  verdadeira Jiistituição . de .Cristo. De observação fácil, 
inseparàvelmene unidas à verdadeira Igreja,, a sua função 
é servir de critério seguro às inteligências leais na solução 
do problema, em si mais complexo, da legitimidade da Igre- 
ja_. A unidade é uma. .destas, “notas”, ou “sinais>’, proposta, 
como veremos logo,’ pelo próprio Cristo, como distintiva dos 
seus. Eis, agora, que a doutrina do nosso pastor a transfor
ma em sinal “invisível” .

A quanto nos informa o prefaciador, o Sr. L. é éx-sub- 
diretor do Tráfego da E- ,F- Central do Brasil. Imagine-se 
que,'òutròra, quando ainda não existiam tantos, prefixos no 
seu título, o. nosso...ex-subdiretor , em pleno exercício do 
cargo tivesse mandado substituir todos os discos e lanternas 
verdes e vermelhas por outros tantos “sinais ^invisíveis” . 
Ah! desastres da Central! como entraríeis na fase áurea da 
vossa pouco brilhante história! Pois bem; o que a consciên
cia profissional impediu ao engenheiro, ao pastor sugeriram
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as estreitezas de um apuro inextricável: criou sinais invi
síveis. Dêste êrro inicial resulta uma lamentável confusão 
que lhe falseia todos os raciocínios e embaralha a ordem ló
gica das idéias.

Um exemplo? Assim abre êle o seu capítulo sôbre a  
unidade da Igreja: “A Igreja Romana, em que pese à sua 
alardeada unidade orgânica, não possui a  verdadeira unida
de cristã, porque não leva as almas aos pes daquele que 
é o centro da unidade da verdadeira Igreja”, p. 17. Há aí 
uma completa inversão de idéias que levam a uma deplo
rável petição de princípio. As premissas do argumento, in
vertidas pelo Sr. Pastor, devem concatenar-se na ordem se
guinte: ' .........  ' ■

1) Só a Igreja verdadeira leva as almas a Cristo.
2) Ora só é verdadeira a Igreja caracterizada, entre

outros sinais, pela. sua unidade (onde não unidade não 
há verdade). . . . . .  ;

Logo, a Cristo só nos leva a  Igreja, dotada da unidade 
que Êle quis fôsse o sinal distintivo dos seus.

A Igreja a  quem falece esta unidade — unidade de fé 
e, unidade de govêrno, aquela unificando as inteligências,- 
esta, as vontades, — não e a legítima Espôsa de Cristo e 
portanto a Êle não pode levar as almas.

Uma vez, porém, estabelecidas as premissas do pastòr, 
os círculos viciosos, os paralogismos e as afirmações gratui
tas sucedem-se aos cambos. Com um aprumo de maravi
lhar êle nos afirma que “a unidade de que fala o Reden
tor — está evidente — não é a  da igreja Romana, nem a da 
Igreja grega ou de qualquer outra comunidade cristã” .  ̂
“Sua unidade está perfeitamente mantida, na Igreja evangé
lica, apesar da diversidade de suas corporações”, p. 26. 
Como ò sabe o perspicaz pastor? Se a, unidade é “invisí
vel”, se ela consiste na união espiritual da alma com Cristo; 
em virtude de que premissa se afirmam tôdas aquelas
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conclusões? Possui, porventura, o Sr. L. algum instru
mento óptico capa,z de devassar as regiões do invisível? Viu 
porventura todos os cristãos — católicos, gregos, etc., etc. 
desunidqs. de Cristo? Lobrigou acaso, a variada multidão 
de evangélicos.-rr que já percorreram tôda a escala das ne
gações anticristãs, — inseparàvelmente unidos com Cristo? 
E’ muito ver onde se não pode ver! ! Ante estas revelações 
não será impossível que os clientes do Sr. Pastor nêle saú
dem um.vidente para o qual o domínio do invisível não tem 
segredos; mas é . também provável que para algum leitor 
menos reverente é mais positivo tudo isto nãò passe de fan
tasias de um visionário vulgar. . ..,. ...

23. Ao ponto decisivo e ao cerne da questão. Qual a 
unidade que' iià Igrej a verdadeira exigem as lições infalí
veis da Palavra Divina? Unidade que ninguém vê, ou unir
dadevisível, orgânica; hierárquica, que vincula as inteligên
cias e as vontades na mesma fé, no mesmo culto, ná mesma 
vida do corpo místico de Cristo? Abramos as sagradas
letras. Quando o Salvador delineia nas parábolas a sua fu
tu ra  Igreja, as figuras de que se serve respiram tôdas uni

, dade orgânica, visível, hierárquica. A  Igreja é um reino 
onde governa um  rei; um rebanho sob o cajado de um só 
pastor, uma casa sob a chefiando pai de família. Fora das 
parábolas evangélica^, os ensinamentos dè S. Paulo são de 
uma evidência fulminante. Aos Efésios recomenda o
apóstolo a solicitude “em conservar a unidade de espírito 
no vínculo da paz. Só há um corpo, só há um espírito.. 
Só há um Senhor, uma fé, um batismo, uni-Deus” (Efés.
IV-3-6). A unidade- cristã é unidade interior, espiritual: 
unus spiritus! mas é também unidade externa, visível: unum  
corpus! A unidade do corpo é caracterizada' pela unidade 
do princípio vital na diversidade dos órgãos e das funções. 
Tal é a  unidade da Igreja. “A cada um de nós foi dada a 
graça segundo a medida do dom de Cristo... Êlé é que fêz 
a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a
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outros pastores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a 
obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. . .  
Fazendo assim a verdade cresçamos sob todos os aspectos na 
caridade em união com o Cabeça que é Cristo”. V. 7-16. Há 
portanto um  só corpo, de que Cristo é cabeça. Condição 
para viver em Cristo g dG Cristo c pcrui&HGCGr gixi união 
cóm o corpo do suo Igreja, no qual circula a seiva sobrena
tural da graça. Na epístola aos Romanos volta S, Paulo a 
insistir sobre o mesmo ponto de importância capital na  con
cepção da Igreja: “Assim como temos muitos membros 
num  só corpo e nenhum dêstes membros tem a mesma fun- 
çãò que os outros, assim nós, sendo muitos, não formamos 
senão um  só corpo em Cristo, e cada um em particular so
mos membros uns dos outros. Tendo recebido dons dife
rentes, segundo a graça que nos foi dada, se é a profecia 

..[que-se exerça] em harmonia com a fé; se ,é .o .ministério, 
nas funções do ministério; se alguém recebeu o dom de en
sinar, que ensine, de exortar que exorte; quem dá, com 
simplicidade; quem preside, com solicitude; quem pratica 
a misericórdia, com alegria” (Ad Rom. XII, 1-8). Aí está. 
de novo: um só corpo! Mas esta unidade do corpo é orgâ
nica, admite a diversidade de órgãos e de funções: há  quem 
ensina e quem é ensinado, quem manda e quem obedece, 
etc. A vida divina do Cristo não circula senão neste corpo 
e através da unidade vital de seus membros; nada de união 
com Deus, individualista, isolada, fora da unidade vital, or
gânica, com a Igreja: somos membros uns dos outros; .mas 
um  só corpo (86). “Como os membros do corpo, volta

(86) Aqui têm os protestantes a resposta à falsa exegese do 
versículo por êles tantas vêzes citado: “Onde. estiverem dois ou 
três congregados em meu nome, aí estarei no meio dêles” (Mat. 
XVIII, 2 0 ) . Como se uma palavra de Cristo pudesse acobertar 
através dos séculos todos os conventículos de hereges e cismáticos 
que atentaram contra a unidade do seu corpo místico! A primeira 
condição para que Cristo esteja no meio de nós é estarmos na sua

http://www

UNIDADE DA IGREJA — 143

S. Paxjlo a insistir escrevendo aos Coríntios, não obstante 
o seu número formam um só corpo, assim em Cristo. To
dos, de fato, fomos batizados num  só espírito, para formar 
vM só corpo... Deus dispôs o corpo de maneira que não 
houvesse divisão no corpo, u t non sit schisma in corpore,. 
mas que os seus membros tivessem cuidado uns dos outros” 
(I Cor. XII, 1-30). Em resumo; no ensinamento do grande 
apóstolo a unidade da Igreja é utaia unidade orgânica, visí
vel, h ierárqu icaa unidade de um corpo com'diversidade de 
órgãos e de funções, de quem ensina, de quem preside, etc. 
Fora da unidade dêste organismo não è possível a união

r& jm g Espírito de Cristo que lhe constitui Q^prjncípio vital. 
Como se vê, as teorias do Sr. L. têm o pequenino incon
veniente de se achar em antagonismo irredutível com tôda 
a eclesiologia de S. Paulo.

___  Do discípulo ao Mestre . Nmnjdoa momentos :Tnais áole-
nes da sua vida, na grande oração sacerdotal que precedeu 
a  imolação do Calvário assim ora Cristo ao Pai: “Não 
peço só por êstes [os apóstolos] - mas também por aquêles 
que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos 
sejam um  como tu, ó Pai, em mim e eu em ti; que também 
êles sejam um em nós para que o mundo creia que tu  me 
enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para 
que sejam um como nós somos um; Eu nêles e Tu em mim 
para que sejam perfeitos na unidade e o mundo conheça

' Igreja, em união com Êle através do seu corpo místico. Quem 
não realiza estás condições não'se pode reunir em momè de Cristo. 
Por isto, no versículo anterior se diz expressamente ! s e  dois dentre 
vós, ex vobis. Antes de tudo: pertencer à verdadeira 'Igreja: ser- 
daqueles que são de Cristo ex vobis. O abuso do texto é tão an-r 
tigo como o espírito da discórdia e'o fermento do "cisma. Por isto 
antiga também é a solução. S. Cipriano: “Digo-vos, se dois dentre 
vó s... antes põe a unanimidade, promete a concórdia da paz, 
vnanimitatem. prius posuit, concordiam pacis ante praemisit” . De 
oath. Eccl, unitate, c. 12, Ed. Hartel, p. 220.
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que me enviaste e que os amaste a êles, como amaste 
a  mim”. S. João XVIII 20-23. Ante o esplendor destas pala
vras qualquer comentário é inútil. Para os seus, para os 
apóstolos e para os que, no volver dos séculos, hão de nele, 
crer, o Salvador pede ao Pai o dom da unidade, de um a 
unidade não só espiritual e interna, senão ainda exterior e 
visível, ião exterior e tão visível que há de servir de pedra 
de toque para distinguir os seus. O mundo há dè conhecer 
esta unidade e, por este critério, chegar ao conhecimento da 
missão divina de Chisto. . , . _  . .

Não conhecia êste texto o erudito pastor? Conhecia-o, 
leitor caro, m a s .. .  submeteu-o aos processos cirúrgicos -dos 
exegetas em apuros . Citou o versículo 11 do capítulo XVIII, 
e dos versículos 21 e 23 em que Jesu s , duas vêzes, repete  
“para que o mundo creia que tu  me enviaste”, moita! nem 
sílaba. E pouco depois, comentando: “Jesus,..nessa, to
cante oração, cogita da unidade em Deus pelas virtudes es
pirituais: unidade na fé (v. 8) (87), na-santidade (v. 10), 
na separação do mundo (v. 14), na verdade (v. 19), no amor 
(v. 26), [note-se aqui o salto prodigioso que vai do v. 19 ao 
26, sem tropeçar nos incómodos w . 21 e 23] qualidades 
dêle promanantes pela operação do Espírito Santo e què só , 
podem ser experimentadas por “uma vida escondida com 
Cristo em Deus” (Col. III: 3), pp. 25-26. Não, pastor; co
gita outrossim de uma unidade orgânica, visível, suscetível 
de ser conhecida pelo mundo todo, de servir de sinal para 
que se distingam os que são de Cristo, ..os que são amados 
pelo Pai, das infelizes ovelhas tresmalhadas do seu redil.; 
- No seu Prefácio escrevera o Sr.-LisÂNiAs: “Minha; 
clava será a Bíblia, a Divina Palavra, tão temida pela Igreja

(87) Quando nos virá a demonstração de que esta unidade 
de fé existe no protestantismo? Quando nos dará o Sr. L. um sím
bolo com alguns artigos claros e precisos, acompanhado da assinai 
tura, de tôdas as seitas? Há quatrocentos anos que debalde espe-. 
ramos por esta prova. E S. Paulo a  bradar: “Una fides”!

V ' .
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Papal”. XXI. — Engano, senhor. A Igreja não teme a  Palavra 
de Deus, o que lhe causa ímensó dó é o abuso irreverente 
que dos livros santos fazem os protestantes, é ver um pastor 
ler um texto sagrado, ocultar àôs leitores os seus trechos 
decisivos na questão e oferecer-lhes em seguida* à boa-fé e 
à  credulidade ingénua uma1 interpretação em antítese cla
morosa com os versículos cautelosamente subtraídos ao seu 
exame. . ■ ' ■ " " ■ ' ' ' ■

. Mai s sinceridade na exegese, Sr. Pastor!
Mais respeito à Palavra de Deus, Sr. Pastor!
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Capítulo III

SANTIDADE DA IGREJA

24. Ao estudo da santidade, como um dos finais da 
verdadeira Igreja, consagra o nosso adversário um parágra
fo inteiro. Das páginas pouco inspiradas do Sr. L. esta 
é talvez a mais infeliz. O pastor resolveu apressadamente a 
história de vinte séculos da Igreja e de quanto pôde colhêr 
menos edificante fêz uma rápida resenha e apresentando-a 
triunfante aos seus leitores: eis, exclamou, eis a  santidade 
da Igreja Católica. Â carnificina das cruzadas, b processo 
de Joana d’Arc, a noite de S. Bartolomeu, o “laxismo” da 
casuística, Libério, Honório, Alexandre.VI desfilam vertigi
nosamente ante seus olhos como as imagens de um caleidos
cópio. São os conhecidos lugares-comuns, dos libelos de 
17.a categoria, diluídos no mais insuportável dos estilos de
clamatórios. Tôda a gente sabe quantos estudos exige cada 
uma destas questões históricas; quanto equilíbrio, modera
ção, isenção de ânimo são indispensáveis para sôbre elas . 
dizér-se a palavra da verdade e da justiça. Mas isto pouco 
importa ao pastor; o que lhe interessa é impressionar pelo 
escândalo para terminai* com a solenidade ridícula da iden
tificação da Igreja Romana com a grande meretriz do Apo- ,
calipse!!! (p. 35). . I,

__A santidade católica enche os fastos mais brilhantes
da vida moral da humanidade. Desde o heroísmo épico dos: 
milhares de mártires que há 20 séculos se sucedem seTO 
interrupção até a imolação cotidiana das inumerável* 
legiões das nossas irmãs de caridade, haveria algo que res
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pigar numa seara imensa. O Sr. L. ignora ,e cala tudo 
isto. Esta ignorância e êste silêncio são um atentado de lesa
-honestidade científica. Não se peca somente contra a ver
dade histórica inventando fatos que não existem, péca-se 
ainda carregando as tintas, rompendo a proporção das cou
sas e a harmonia das linhas. Com êstes processos menos 
leais não há interêsse vergonhoso e humilhante a cujo ser
viço se não possa‘chamar o testemunho da história constran
gida e torturada (88).

Mas se o Sr. L. tem a preferência exclusiva das crô- 
nicas escandalosas, é questão de gôsto e questões de gôsto 
não se discutem . Outros protestantes, e êstes com altos tí
tulos de competência nó mundo da ciência, souberam ver e 
saliéntar outros traços de verdadeira fisionomia da Igreja, 
que escaparam ao pastor brasileiro. Os preconceitos de seita 
não vingaram obscurecer-lhes de todo a serenidade da visão. 
O célebre Geegorovxus, há sua grande obra sôbre a cidade de 
Roma, escreve. Nao possui a historia epítetos heróiçòs 
qúe possam com aproximação exprimir a eficácia univer- 
sál da atividade criadora, a glória incomparável dos Papas. 
Num futuro talvez não remoto, cessadas as lutas apaixona
das contra a  jerarquia, poderá a humanidade inteira tribu- ’ 
ta r tôda a admiração devida à sua memória . A sua extensís- 
sima série aparecerá no céu da história universal como 
uma constelação tão fúlgida que tôdas as outras dinastias 
de soberanos e príncipes de todos os tempos, juntos émpali-

(88) “ En réunissant tout ce qui fournit la chronique scanda- 
leuse do XVI siècle, tant à Rome qu’ailleurs, en groupant toutes les 
jpãròles et toutes les actiõns qúí,' chez les princes de TÈgUse, sont 
manifestement en cqntradiçtion avec la loi.de Dieu, 11 ést facile de 
tracer un tableau qui fasse crier à rabomination, de même qu’en 
Prenant les élèments opposés, on peut présenter 1’image d’une so- 
ciété digne des premiers siècles du chtistianisme. Mais l’histoire - 
P’a pas a s’arrêter a ces plaidoyers d’avocat”. G. Kurth, L’Église 
aux tournants âe Vhistoire, 5.e édition, p. 159. -
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i- /oo\ k  Lechles. decano pro-
decerão ante o seu brilh ( ^ ica \«um fenômeno único,
testante, saúda na ndo o  tu  es Petrus tor
do seu gênero, ria is ri quebram as ondas do
nou-se ^  fato o rochedo n^qual extraor-

S r r T  ld éiad e c Z L t z a é ,  de união mais íntima,

" “ ?na ° r r = i S 2
to teéu  permanecerá uma criação do espírito de Deus que 
não se há de repetir riem copiar a si mesmo ( ) • •
Haknack um dos últimos reitores da UniversidadedeB-  
^ S i a  de apontar na Igreja o grande ediftciohjtonco 
p-m'ouJ5trabalharam “tôdas as fôrças do espirito e da,alma 
Z Z n J ^ e v L c i u  nela a mãe da santidade: “ em todos 
os Tempo; ela educou santos -  na medida em queh o m e n s  
oodem assim ser chamados, e ainda hoje os suscita. Con 
fiança em Deus, humildade sincera, consciência da reden- 
J  e S  da vida ao serviço dos irmãos -  eis o qUe 
nelâ encontramos. São numerosos os
abraçam a cruz q ^ ‘eiieonlMrain
r S m i S h o .  Na imitação de Cristo inflamap 
‘TeíTdaTdigicJa espontânea e dela desprende-se urn fog^  
aue arde com chama própria” (91). Mais uma citação, 
acenas^ do grande pedagogo da Germânia contemporânea^  ̂
T T S rster: “A Igreja Católica não é uma instituição d g  
hoje ou de ontem, ou uma seita professada por meia duzp  
deJ papalvos ou pedantes; é a mãe de toda a nossa civiliza, 
ção, mas, ainda hoje, em quase tôdas as raças, conta, ex|$.

^ T gregorovius, G e sc h ic h te  d er S ta d t  B o m  im  M U te lo M ^

Stuttgart, 1872, VIII, p. 653. ■ , -.ji,
(90) Karl Lechler, D ie K o n fe s s ío n e m  in  ih r e m  V e r h a l t n w k

z u  C h r is tu s , Heilbronn, 1877, p. 154 e sgs. £
(91) A. Harnack, D as W esen  â es C h r is te n tu m s , Akademisch

Ausgabe, Leipzig, 1902, p. 166. ,
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tre os seus membros mais sinceros, numerosos homens e 
mulheres de uma autoridade incontestável e nos nossos dias 
pelas suas ordens religiosas, na pátria e no estrangeiro, rea^ 
liza milagres de dedicação que lhe invejam quantos vivem 
fora de seu grémio” (92). -

E’ quase chegar a ver, com o poeta católico, a  realidade 
profunda e saudar na Igreja a ; - ' • V" ..... ..

Madre de Santi; immagine -
Delia cità superna; ~ ...;
Del sangue incorrutibile * • v....... .•
Conservatrice eterna (93).

Daí à  “grande Babilónia, à  Mãe das fornicações e das 
abominações da terra” vai uma distância que só a incons
ciência do pastor brasileiro logra transpor com pé ligeiro 
e descalçado de escrúpulos. . ........  ; ......

25. Mas — e entramos assim no ponto vivo que nos 
interessa — as manchas verdadeiras ou imaginárias provam 
algo contra a verdadeira Igreja? Por que os diletantes que 
se comprazem em esgravatar escândalos, enchem algumas 
páginas de crónicas menos edificantes, segue-se, porventu
ra, que não é de Cristo a Igreja a  que pertencem membros 
menos dignos? Com o sacramento do batismo ou da ordem 
recebem talvez os cristãos q dom da impecabilidade? Se 
o bom senso e a razão já antecipam a resposta, nada perde
mos em confirmá-la com as lições explícitas e positivas do 
Evangelho. Nas parábolas do Reino o Salvador insiste con- 
tinuamente sôbre a coexistência de bons e maus rio seu reino. 
Semelhante é o reino dos céus a 10 virgens,^ 5 prudentes e 5 
fátuas; a um campo em que ao lado do-trigo nasce o joio; a 
uma rêde que nas suas malhas colhe peixes bons e maus. 
Escândalos há de haver na Igreja; o Salvador o predisse in-

(92) P. W. Foerster, Iahrbuch moãernes Menchen, 1907, p. 112.
(93) A. Manzoni, Inni sacri, La Pentecoste.
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númeras vêzes (M a t . XVIII, 17; XXIV, 12; XVII,1). E hao 
de êles durar no seu Remo até a consumação dos séculos, 
quando “o Filho de Deus há de enviar os seusanjos 
de tirar do seu Reino todos os escândalos (M at . XIII,41).

Ao Sr. L. cuja doutrina, sôbre a santidade dos mem
bros da Igreja, oscila como areia movediça à merce das 
circunstâncias e das conveniências (94), causaram engulho 
estas citações: “mui desbotadamente procurou o jesuíta jus- 
tmTar as misérias morais de sua Igreja aludindo M^  
bolas do trigo e do jo io .. .  Jesus admitiu a possibilidade 
do contato dos maus com os que constituem a verdadeira 
Igreja; nunca, porém, que o próprio chefe da Igreja, o seu 
fundamento, o seu centro de unidade fôsse a personificação 
da maldade”, p. 35. — A distinção não é má para sair de 04

0 4 )  Aqui nos diz: “Na Igreja, santa, como organização, formal, 
penetram, às vêzes, os m aus como o joio no meio do tn go  ,, Pj- 
Claro? Três páginas ad ian te: “Jesus admitiu a possi
contato dos m aus com os que constituem  a verdaaeira lgreja  , P .35. 
Agora já  se não entende mais: h a  pouco os m aus podiam pene 
trar na organização form al da Igreja”; agora, são som ente os bons 
S e  constituem  a verdadeira Igreja” e com êles. podem, apenas os, 

"  contato ,  A I g r e ja d o  Sr, -L„. p ortanto,. n a o ; c o r -; 
Z n S  ao reino de Deus do Evangelho onde h á  bons e m aus, v ir -, 
gens prudentes e virgens fátuas, 5 contra 5; os seus membros j a nao  
rezam o Padre-Nosso nem  dizem a Deus: “perdoai as nossas d - 
vidas” Já o lembrava S. Agostinho:. “Ubicumque autem  in  h is 
libris commemoravi: Ecclesiam  non habentem  m aculam  aut rugam. 
non sic accipiendum  est quasi jam  sit, sed quasi praeparatur u t j n t g  
quando apparebit etiam  gloriosa. Nunc en to .p rop ter q ^ a n  
rantias et infirm itates membrorum suorum habet unde 
dicat- dim itte nobis debita nostra”, Retract., IX, IZ. Também % 
Apologia da Confissão Augustana, um dos documentos de m ais auto-„ 
ridade n a  SimbôUca protestante d ep o is ,d e , t e r g i v ^ a r ^ v ^  
“Concedemos que, nesta  vida, os hipócritas^e maus ^  misturado|^  
na Igreja e são membros da Igreja, segun do-a  com unhão externa  
dos sinais da Igreja, isto é, a pregação, a profissão e os sacram en j  
tos, m áxime se não são excom ungados” . Muller, op. cit., p. 15 
Não seria de melhor aviso dizer cousas coerentes. ^

http://www.o

apuros ou atirar insultos à Igreja Católica, mas . .:  não está 
no Evangelho, Sr. Pastor. Foi inventada para servir a uma 
Cf usa.perdida. Cristò não faz nenhuma distinção. Por ser 
bispo ou papa, nenhum homem ..perde a natureza humana 
e, com ela, a liberdadeaetí;çom esta, a pecabilidade.

Mas então sôbre, um fundamento sujeito ao-pecado pode 
levantar-se a Igreja Santa de Deus? reclama o Sr. L., indig
nado. Equívoco pueril, no qual o adversário incide a 
caâa passo. Parece difícil: de crer que não chegasse a  en
trever a  diferença entre uma função social e . a vida parti
cular de quem a desempenha . Uma cousa é o papado, outra 
a biografia -dês te <ou daquele -papa. - O papado é 'instituição 
divina, destinada a assegurar-a solidez do edifício da Igreja, 
a defender-lhe a unidade e integridade da fé, nò curso dos 
séculos, contra a ação centrífuga e cismática das paixões 
buniciiicis. A biografia...deste ou .daquele^..papá;' com seu 
temperamento, suas virtudes e vícios, é questão dc somenos 
importância, que releva dá curiosidade histórica. Ao papa, 
indivíduo particular, Cristo  não prometeu a impecabili
dade, ão papado, à autoridade suprema na sua Igréja, o 
Salvador, com a sua assistência, assegurou-indefectibilidade 
invencível. O papa poderá cair e prevaricar, responderá a 
Deus do uso ou abuso das graças que lhe foram dadas; 
contra 0 papado não prevalecerão as portas do inferno.' 
Sôbre o valor moral dos que se sentam na cátedra de Pedro 
não descansará a Igreja de Deus: sôbre a santidade da 
instituição- divina florescerá, inexgotàvelmente fecunda, a  sua 
santidade imortal.  ̂ .r . v . - V7
- : Quando, portanto, o Sr. L. repete, uma e mil -vêzes, até 
à mais enfadonha saciedade, * que “um* papa corrompido* não 
pode alicerçar a santa Igreja, de Cristo”, pv 34, comete a 
mais deplorável das confusões: a de um homem com uma 
instituição. Não são os costumes particulares dos papas, é 
a função religiosa e social do papado, instituído por- Cristo, 
que constitui o fundamento da Igreja e, como já no século
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V dizia S. Leão Magno, “cujus dignitas etiam in indigno
haerede non déficit” (95). ..............

Com um equívoco tão rudimentar qualquer sociólogo de 
meia escudela poderia pleitear a supressão da autoridade 
suprema na sociedade civil. Não houve porventura chefes 
de estado que para os seus concidadãos não foram precisa
mente o espelho de todas ãs virtudes? E condenável a-so
berania, porque nem todos os soberanos foram irrepreen
síveis? A distinção que sabe fazer o bom senso mais ele
mentar, o pastor que le a  Bíblia, nela há de encontra-la em 
têrmos explícitos e mais de um a vez. Baste lembrar a  pa
lavra de Cristo relativa às autoridades reli|iosas do seu tem
po: “Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e fariseus; 
observai, pois, e fazei tudo o que vos disserem, não procedais, 
porém, em conformidade com as suas obras”. Mat. XXIII, 
2-3. Aí está a atitude cristã: Obedecer sempre às autorida
des no exercício legítimo de suas furíÇões; não as im itar 
tôdas as vêzes que não ajustam a vida às exigências morais 
de sua dignidade.

Escandalizar-se, porém, das fraquezas dos homens para 
agredir a santidade das instituições não é nem cristão nem 
racional (96). ' . ;

* * *

26. Seguir-se-ia aqui naturalmente um capítulo sôbre 
“a santidade das igrejas protestantes” . Convencidos os lei
tores de que “essas prevaricações que tanto têm degradado 
moralmente a Igreja R om ana.. .  são golpe de morte na sua 
pretensão à santidade característica da Igreja de Cristo” (p. 
34) esperariam espontâneamente o quadro paradisíaco, ofe-

95) Serm. 3, c. 4; M L, LIV, 147. '■>
(96) “C’est le propre des têtes étroites, ,d’être extrémement 

frappées des faiblesses des individus, et fort peu de 1’esprit général 
des institutions”. Lamennais, Essai sur rindifférence en matière 
ãe religion, t. I, 2.e ed., Farls, 1818, p. 405. «

' t ;
recido pelo protestantismo, da verdadeira e autêntica santi-
.dade que distingue a Esposa do Salvador. Em cortejo edi-.....
ficante desfilariam, puros e devotos, compungidos e peniten
tes, os chefes de fila do movimento reformador: S. Lutero,

. S. Calvino, S. Zuínglio, S. Henrique VIII com suas 7 mulhe
res. Em massa compacta seguir-se-lhes-iam as grandes tu r
bas convertidas ao “puro Evangelho”, e das quais dizia o 

. próprio. Lutebo: “os evangélicos são 7 vêzes piores que ou- : 
trora. . Depois da 'pregação da nossa doutrina, os homens
entregaram-se ao roubo, à mentira, à impostura, à  crápula,
à  embriaguez e a  tôda a espécie de vícios. Expulsamos um" r 
demónio [o papado] e vieram sete piores. Príncipes, se- 
nliores, nobres, burgueses e agricultores perderam de todo 
o temor de Deus” (97). Ao lado desta santidade nos cos- - 
tumes, a santidade nas doutrinas. .O grande patriarca da 
Reforma sobrancearia, na vanguarda, sancionando com a 
sua autoridade a poligamia, autorizando o divórcio, aconse- i : - 
lhando a mentira, pregando o ódio, inculcando o uso de um : ■ 
“bom gole” para acalmar os escrúpulos e afugentar o demo * 
da melancolia, preconizando a inutilidade das boas obras, 
etc., etc. (98). Seria um espetáculo de rara edificação mo
ral. Os leitores ficariam invencivelmente persuadidos de que
nos achamos, na realidade, em face “da santidade caracte- ...
rística da Igreja de Cristo” . -

O Sr. L. recusou-se a bosquejar, ainda em rápido es- 
, côrço, êste quadro grandioso e indispensável à sua demons

tração apologética. Será que está preparando também aqui 
uma nova teoria sôbre a santidade “invisível” do protestan
tismo? Em todo o caso, ainda que a lógica proteste, não lhe 
queremos mal por isso; foi uma medida de prudência ele- , 
m entar. -
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(97) I iUther, Sãmtliche Werke, E .-Weimar.it.-XXXVIII, 673.
(98) Prova de tôdas estas afirmações e quadro géral dos cos

tumes da reforma, pedimos ao leitor queira reler em-IRC. 185-209 • 
410-509; C P, 102-118.
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EXCURSUS A

....... Falsificação e êrro?

27. Nas nossas polêmicas contra protestantes temòs 
tido, várias vêzes, o penoso dever de pôr em relêvo falsi
ficações e mutilações visíveis que aos seus autores diminuem 
síngularmente a autoridade moral. Não houve, entre êles, 
um só, do primeiro ao último, que não tivesse sido colhido 
em flagrante de falsear textos bíblicos, doutrinas católicas * 
e autores a que combatem com menos lealdade. Compreen
de-se, pois, que; por um instinto natural de desforrarem , 
amor-próprio mal ferido, tenham os apologistas do protestan
tismo multiplicado esforços para ver se colhem o adversário 
no mesmo desar em que tan tas vezes foram dolorosamente 
surpreendidos. Neste sentido também o Sr. L. ensaiou algum 
tentame, por desfortuna sua mal sucedido, como verá o 
leitor. ' ' ' ' ' "■' ■ ' "....

Tratando em geral da necessidade de uma Igreja visí
vel, que, às almas de boa-fé, se apresentasse como deposi- 
tária autêntica da doutrina, de Cristo e distribuidora fiel 
das suas graças, escrevemos em I. R. C., p. 4: “Mas na 
Igreja do céu não serão recebidos senão os que houverem, 
pertencido à Igreja da terra . Está escrito: quem não crer, 
e não fôr batizado não se salvará. Pedia, pois, a  justiça 
de DèUs, etc.” Ao lado do segundo dêstes períodos, trans
crito sob a epígrafe “O texto falsificado”, coloca o nosso 
autor, encimado com os dizeres: “o texto verdadeiro”, o 
verseto de S. Marcos, “o que porém não 'crer será conde
nado” (Marc. XVI: 16). — Com esta vistosa encenação, os 
leitores estavam subjugados; o pastor podia dar curso à sua
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paixão mal contida e invectivar contra “o inescrupuloso je
suíta” que “falsificou abertamente o texto sagrado”, que se 
precipitou “nas abjeções da falsificação”; cuja “intenção 
criminosa de amolgar o texto sagrado... é indisfarçável”; 
cujo livro “é obra da mais clamorosa falta de consciência”, 
etc. etc. (pp. 10-13). . , w  ’

Se o tempo gasto em escrever a delicadeza dêstes im
propérios, o tivesse empregado o Sr. Pastor em ler e refletir 
não teria cometido tam anha injustiça nem escorregado em 
tão vergonhoso desprimor.

"Não há estudantinho de crítica, por pouco aproveitado, 
que não saiba distinguir uma citação de uma alusão. Aludo 

■ a  um autor quem lhe invoca uma idéia,:sem lhe referir as 
palavras textuais. Cita-o, quem lhe recorda os“ conceitos e 
a forma. Na alusão, a sinceridade requer sejamos fiéis ao 
pensamento; .na citação, pensamento e palavras deverão ser 
integralmente respeitados. Por convenção científica, de todos 
observada, a citação coloca-se entre,aspas e é seguida, no 
texto ou em nota, do nome do autor citado, do 'títu lo  da 
obra, edição, página, etc. A alusão não está prêsa à minúcia 
destas exigências.. Quereis um exemplo? “Lá disse o poeta 
que o parto das montanhas , não passa; às vêzes, de um ca
mundongo” . Lá disse Horácio na sua Arte poética, v. 139: 
“parturiunt montes, nascetur ridicuhis mus” . Antes uma 
alusão, agora uma citação.

Nas Sagradas Escrituras nada mais frequente. O Novo 
Testamento reporta-se continuamente ao. Antigo, ora citan
do-o, orá apenas aludindo a algum dos seus livros. Abra
mos o Evangelho de S. Mateus: “Cumpriu-se então o que 
foi dito pelo profeta Jeremias: Em Rama ouviu-se uma voz, 
lamento, çhôro e grande pranto: Raquel, chorando os seus 
filhos, e não quer ser consolada porque já não existem” . 
Mat. II, 17-18, Eis uma citação perfeita: o trecho encontra
-se à letra em Jeremias XXXI, 15. Continuemos a percorrer 
o l.o Evangelho: No Sermão da Montanha; c. V, 33: “Ouvis-
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tes o que foi dito aos antigos: não cometerás perjúrio mas 
cumprirás.os teu juramentos feitos ao Senhor” . Onde é que 
isto foi dito aos antigos: No Êxodo XX, 7: “Não tomarás o 
nome do Senhor teu Deus em vão; porque o Senhor não terá 
por inocente o que tomar o seu nome em vão” . No Levítico 
XIX, 12: “Não jurárás falso pelo meu nome, pois profana
rás o nome do teu Deus” . Nos Números XXX, 2 : “Quando 
um homem fizer voto ao Senhor, ou jurar juramento, ligan
do a  sua alma com obrigação, não violará a sua palavra: 
segundo tudo o que saiu de súa boca, fará . Estamos evi
dentemente ém presença de uma alusão feita a qualquer 
dêstes trechos ou a  todos êles; nenhum, porém, a rigor, é 
citado exatamente. Por vêzes — note bem o leitor —  a 
alusão numa simples frase reporta-se a  diferentes livros da 
Escritura, resumindo-lhes o conteúdo. Em S. Mateus V, 43, 
diz Cristo: “Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo; 
e odiarás o teu inimigo” . Isto /oi difo, quanto à l .a parte, 
no Levítico XIX, 18. “Amarás o teu próximo como a ti mes
mo”; quanto à 2.a, em muitos outros passos onde se fala 
do ódio aos Amalecitas, Moabitas e Afnonitas, considerados 
como inimigos de Israel (Êxodo XVII, 14; Deut. VII, 2; XV, 
3; XX, 13-18; XXIII, 4-7; Mal. I, 3; Ps. CXXXVII, 7-9). Aí 
está a diferença nítida entre citação e alusão. A propósito- 
de Mat. II, 23: “habitou na cidade chamada Nazaré, para 

, que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: que se cha
m ará Nazareno”, já o havia declaradamente advertido S. Je- 
rônimo: “Se alegasse um texto determinado, nunca diria: 
o que foi dito pêlos profetas; mas simplesmente: o que foi 
dito pelo profeta. Evocando os profetas no plural mostra 
que da Escritura não tirou as palavras mas o sentido” (99).

(99) “Si fixum de Scripturls posuisset exemplum, nunquam 
diceret: quod dictum est per prophetas; sed sirppliciter: quod dictum 
est per prophetam. Nunc autem pluraliter prophetas vocans osten- 
dit se non verba de Scripturis sumpsisse sed sensum”. S. Jerônimq, 
In Math. cap. 2. Liber I.
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Ao nosso caso. Trata-se no trecho que de falsificado 
averbou o Sr. L. de uma citação ou de alusão simples? E’ 
só ter olhos de ver, e abri-los com vontade de enxergar. Há 
porventura algum dos sinais que indicam a presença de 
uma citação? Nem um  só. Aspas? Nada. Nome de S. Mar
cos? Tampouco. Capítulo e verseto do seu Evangelho? Menos 
ainda. Que há, então? Apenas os dizeres: está escrito. E 
que significa esta locução técnica? Encontra-se na Escri
tu ra . Mas a Escritura não é só o Evangelho de S. Marcos, 
é também o de S. João. E neste, c. III. v. 5 poderá ler-se* 
quem não nascer da água e do , Espírito Santo não pode 

entrar no reino dê Deus” (100). Transcreveremos agora de 
novo o trecho mordiscado pelo pastor: “está escrito: quem 
não crer e não fôr batizado não se salvará”. A,dupla alusão 
é manifesta: o primeiro membro da frase refere-se mais 
diretamente a S. Marcos; o segundo, sublinhado agora em 
itálico, a  S. João.. , ....... ......... . . ....  ......

Está escrito: que quem não crer não se salvará? Sim, 
S. Marcos XVI, 16. ' ’

Está escrito: que quem não fôr batizado não se salvará? 
Sim. S. João III, 5.

Onde, então, a falsificação? oneje, a indisfarçável inten
ção criminosa de amolgar o texto sagrado? Para inculcá-la 
aos seus leitores, o Sr. Pastor, nos estos de uma honesti
dade indignada, manipulou sôbre o meu texto três trabalhi- 
nhos bem feitos de prestidigitação:

_____ _______ ________________________ FALSIFICAÇÃO E ÉRRQ? — 157

(100) O Sr. L. alvitrou que eu “falsifiquei abertamente o texto 
sagrado, acrescentando-lhe as palavras — e não fôr batizado, para 
que o leitor inadvertido ficasse pensando que Cristo ensinou* ser o 
batismo d’água elemento salvador, e sua ausência motivo de perdi
ção»; p. 11. Mas ao “leitor inadvertido” ocorreu o texto clássico 
de S. João. Que o Sr. Pastor, sôbre a necessidade e eficácia do 
batismo, não conheça senão o vérseto de S. Marcos é circunstância 
que deploramos com muitas lágrimas, mas. de que não temos sombra 
de culpa.

.com
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1.0) asseverou que eu citara, quando não fizera senão
aludir ao texto sagrado (101); -

2.0) afirmou que citara S. Marcos e S. Marcos só,
quando nem o nome do Evangelista aparece no lugar incri
minado; _

3.0) calou ao mesmo tempo o nome e o texto de S. João, 
que justificava cabalmentè a minha alusão à Escritura.

Semelhantes adminículos duvidosos em quem parte de 
lança em riste contra os que se precipitam “nas abjeçoes 
da falsificação” não assentam bem. Nem se justificam, mes
mo pelo raro prazer de arrastar um modesto jesuíta ao pe
lourinho dós falsificádores.

Wíí 'l . :i

(101) Até a disposição tipográfica foi feita. com. engenho e 
arte. Frente a frente, em duas colunas, encontram-se igualmente 
entre aspas o texto de S. Marcos e o meu, Se eu reclamar, dira 
o Sr. Pastor que, tratando-se de um trecho tirado do meu livro, 
convinha moldurá-lo com os sinais indicativos de uma citaçao. A 
totalidade, porém, dos leitores julgará que minhas palavras, assim 
assinaladas, pretendem reproduzir, alterando-o, o versículo do evan 
gelista que lhé está ao lado. Poderá ser esperteza; elegancia, nao.,

http://www

EXCURSUS B

Rui Barbosa e o Protestantismo

' 28. No Prefácio do nosso livro I R C. "p7 IV alegára
mos Um trecho dè Rui Barbosa em que o nosso^baudoso ora- 

» / risava a exigência da mais absoluta sinceridade em todo 
aquêle que toma sôbre si a delicada tarefa de escrever sôbre 
assuntos religiosos. :

Ó pastor não gostou da citação: “L. Franca cita Rui 
Barbosa discursando” . E opõe-lhe. uns períodos extraídos 
de “O Papa e o Concilio” contra a igreja romãna e os jesuí-' 
tas. Precede-os a advertência seguinte: “Agora ouça-o es
crevendo, documentadamente, em obra de fôlego em que se 
imortalizou o seu gênio ao lado de seu zêlo de católico sin
cero que distinguia Catolicismo de Romanismo e veja como 
é comum o realce dos discípulos de Loyola na' obra de falsi
ficação”, 12. . . .  .

— Que, aí pelo interior, os çastorh)hos protestantes, 
usassem e abusassem da autoridade-dê Rui, alegando con
tra  a Igreja citações suas de “O Papa e o Concilio”, infeliz
mente já o sabíamos. Que na capital do país; onde o nível 
de cultura é um pouco mais elevado, um escritor que sai a 
terçar armas pela Reforma ém volumoso li# o  não trepide 

‘ em perpetrar o mesmo crime de lesa-honestidade . científica, 
é o que muito nos maravilha.

Não há gente instruída que ignore as origens e o valor 
desta obra de juventude do nosso grande escritor. Tradu
ziu-a e prefaciou-a Rui, na inexperiência dos seus primeiros 
anos, a pedido do grão-mestre da maçonaria, Saldanha Ma-

icas.com
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rinho, que lhe prometera adquirir um  milheiro de exem
plares. (Promessa que não foi cumprida.) A obra, publi
cada na Alemanha em 1870 sob o pseudónimo de Janus, 
fôra escrita com intentos políticos, pouco antes do Kultur- 
kampf, de Bismahk, e logo depois enterrada neste irresgatá- 
vei olvido com que o bom senso e a justiça hum ana casti
gam os libelistas apaixonados. Em 1877, pouco depois da 
questão religiosa com os bispos, o requisitório poderia no 
Brasil prestar ainda bons serviços à  causa do anticlericalis- 
mo maçónico. As lojas não hesitaram e sugeriram-lhe ã . 
adaptação vernácula à pena moça e ardente que com tanto  , 
brilho se ia afirmando no mundo das nossas letras. Mas 
a  ilusão de Rui não durou muito. Com os anos, a-refle
xão e os estudos, fomm-se:lhe transformando as idéias e “O 
Papa e o Concílio” entrou a aparecer-lhe, como era na rea
lidade, uma obra injusta e caluniosa, filha de paixões su
balternas e - inconfessáveis. Da Igreja . católica começou. a 
falar em outro tom. Aos jesuítas confiou o que de mais carò 
tinha na vida, a educação do próprio filho. E a  obra infe
liz, nascida nás verduras de uma mocidade inexperiente, nao 
permitiu êle que a reimprimissem em vida (102). - -r

Tudo isto é conhecido e notório. Mais de uma vez afir
mou-o, em livros publicados, uma testemunha, que, pelos 
laços de parentesco e pela intimidade de uma convivência 
de longos anos com o grande Rui, mais do que nenhuma 
outra, se achava habilitada a informar-nos com verdade e 
segurança. Ouçamo-la ainda uma vez. A respeito de “O Papa 
e o Concílio” escreve Batista Peheera: “essa é a mais frâca, 
a  mais tumultuária e a menos bem redigida de suas obras. -

(102) Reimprimiram-na mais tarde, após a sua morte, quaridó 
p livro havia, pelas leis, caído em comisso, Pediram, então, á quem 
tinha aptoridade para escrevê-lo, um Prefácio . O Prefácio foi es
crito; mas nêle se acentuavam a origem e a valia da obra, e afir
mava-se a sua repudiação pelo autor amadurécido em anos. Neste 
tom, não servia às intenções dos que preparavam a nova edição:' 
o Prefácio foi rejeitado. Interessante e instrutivo!
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Foi escrita de um jato, devido à Sugestão de Saldanha Ma
rinho. A pressa da composição revela-se aos olhos mais inex
pertos pelo tom oratório que a guinda do princípio ao fim 
e nos deslizes de linguagem, que a desfeiam. Os materiais 
da fatura e o iterativo das citações traem a escassez das 
fontes compiladas e a suspeição flagrante. Por isso mesmo 
o Rui da madureza envergonhava-se dessa obra do Rui da 
juventude, da qual apenas ressalvava o brado histórico pela 
liberdade de culto” (103). Em obra posterior,- insiste sôbre 
o mesmo ponto: “será talvez bom repetir, para acabar com 
as explorações, que Rui abjurou “O Papa e o Concílio”, 
obra da mocidade, desarticulada do núcleo de sua produção 
construtora” (104). Acêrcá da evolução das idéias que ins
pirara esta abjuração confia-nos a mesma testemunha: “Já  
na redação do Diário de Notícias em 1889, na Imprensa em 
1898 e 1899, Rui se desfizera das influências tendenciosas

■e das prevenções obsoletas- que escritores" protestantes lhe
haviam inculcado sôbre o Papado. Pouco a pouco, meditan
do e envelhecendo; veio a ver neste a mais alta das fôrças 
morais do Universo, talvez a única capaz de contrastar com 
eficácia os desvarios da opinião, alucinada pela miséria e 
pelo sofrimento e revoltada pela exploração e pela compres
são. A nossa legação no Vaticano, quando se fundou a re
pública, só foi mantida pela sua influência” (105).

RUI BARBOSA E O PROTESTANTISMO — 161

(103) Batista P ereira, A formação espiritual ão Brasil, 8 Paulo 
1930, p. 125. ’

- (104) Batista Pereira, Diretrizes-ãe' Rui Barbosa, S. Paulo, 
1932, p. 165. E o autor-conclui: “A calúnia, porém, é tão impe
nitente como o interêsse. "O Papa e o Concílio”  .ainda há de ser, 

..citado muitas vêzes, como prova do ateísmo de Rui. Mas aí fica 
um documento que se pode ignorar mas não destruir — o do meu 
testemunho”. Hão de ignorá-io, meu caro amigo, ou fingir ignorá-lo, 
para citar a Rui contra Roma ou contra a Companhia de Jesus.
. (105) Em Rui Barbosa, Coletânea Literária, 2.» ed„ S. Paulo,
1928, p. 36. Nesta, como nas citações anteriores do mesmo autor, 
o grifo é nosso. ’
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Mais autorizado que êstes depoimentos 
Ru, e êste não nos ía lta . Varias vezes e 
solenes de sua rida, êle confessou, a  peito aberto e desas 
sombrado, a mudança de Idéias que se lhe operara na a lim  
em suas ascensões espirituais para a  plemtude da taz.. Ci- 
Sm os apenas um dos trechos mais célebres em que se m * - 
S T .  condensam os demais: "Mas, em todos 
é sempre do menos para o mais, suponho eu, de mal para 
o bem ou do bem para o melhor que tenho mudado ou feito 
nor m uT ar... Onde, porém, creio, se. percebera diferença 
mais sensível, é nos sentimentos religiosos. Profunda e rnal- 
teràvelmente cristãos foram êles sempre... Mas quem ler o 
Diário de Notícias, como quem leia «O Papa e o Concilio ou 
o Discurso da Maçonaria, verá quanto vai do_ho™e“
1876 e 1879 ao de 1903, 1919 e 1921; o da oraçao do para
ninfo no Colégio Anchieta, o da oração do jubileu na Missa 
Campal e o discurso paranínfico em S. Paulo .

E’ honesto projetar sôbre o moço roai ™formadcle mal 
experimentado de 1877 a autoridade, a glória, o esplendoí 
do hoihem na plenitude dos anos posteriores?

E’ honesto atribuir ainda a B ui!Barbosa idéias e ati
tudes por êle expressamente abjuradas, retratadas repudia
das nos escritos e nos fatos de tôda a sua vida de homem
maduro e refletido? •

Pois bem, estejam certos os leitores, depois disto e ape
sar disto, jornais e pastores ‘‘evangélicos’’, nas capitais, e nos 
sertões, continuarão a explorar indignamente o prestigio do 
grande nome e citar contra a  Igreja “O Papa e o onci to , 
“obra de fôlego em que se imortalizou o seu gemo !.

E’ mais um aspecto da polêmica protestante no BrasiTej 
convinha sUblinhá-lo. ;
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. LIVRO II

O PRIMAD.Q ■- DE S. PEDRO

* 29. Nas divergências doutrinárias entre católicos e
protestantes, a  questão do primado de S. Pedro representa 
um papel de importância primordial. Se Cristo estabele
ceu na sua Igreja uma autoridade suprema, se lhe confiou 
a missão de conservar a unidade do seu corpo místico e de 
velar pela integridade de seus ensinamentos, o protestantis
mo está julgado. Em face desta preliminar decisiva, as de
mais, questõés: afiguram-se acessórias ou-de-todo inèxisten- 
tes. Daí a aversão mal sopitada que em todo o filho da 
Reforma lateja, inextinguível, contra Roma. O “ódio ao 
Papa” foi uma triste herança que aos seus legou Luteró.

Ao estudo dêste debate consagra o Sr. L. o segundo 
capítúío do seu livro. Mais do que em outras, ressalta nestas 
páginas a confusão e desordem de método do pastor bra
sileiro. Para òs espíritos habituados à concatenação lógica 
das idéias e à evolução retilínea e progressiva do pensa
mento, a sua leitura é uma decepção e um m artírio. Sôbre 
o mesmo ponto, o autor volta uma, duas e três vêzes, aqui, 
ali„acglá, a.êsmo e à ventura. Nunca se sabe quando disse 
a  última palavra no assunto. ; A discussão, quando não fica * 
a. marcar., passo num .alternar de posições que se não suce
dem, avança e retrocede num ziguezaguear exaustivo.
_ Mas enfun é o livro que temos entre mãos; convém ana- 

lisà-lo ç criticá-lo tal qual se nos oferece. Poremos tôda a  
boa vontade em introduzir alguma ordem nos debates. Co
meçaremos estudando a ofensiva protestante, para, em se
guida, defender a tese católica das objeções do Sr.'Pastor.

.com
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Capítulo I

A OFENSIVA PROTESTANTE

30. “Jesus, diz o Sr. L., jamais pensou em dar qual
quer supremacia de jurisdição a algum dos seus apóstolos; 
antes agiu sempre de modo a  m atar essa perigosa ambição, 
onde quer que a descobrisse. As Escrituras ensinam:

1.0 — que Jesus estabeleceu uma perfeita igualdade 
entre os apóstolos;

2.° — que Jesus excluiu, absoluta e preceptivamente, a 
idéia de um primado de jurisdição entre êles;

30 — que os apóstolos não reconheceram em Pedro 
mais do que um igual, que por justas razões era um primus 
inter pares, nunca, porém, um superior ou cabeça da Igreja;

4.0 _  que Jesus Cristo é a cabeça única de tôda a
Igreja”, p. 54. ;

Nestas quatro afirmativas, resume o Sr. L. o que êle 
chama “ensino claro das Escrituras” e convida-me “a ler 
devidamente a Palavra de Deus” . Acompanhemo-lo na de
monstração de tôdas estas proposições.

* * *

31. “Jesus estabeleceu uma perfeita igualdade entre os
apóstolos” . Como prova bíblica da asserção, alegam-se os 
textos de S. Mateus XXVIII, 18-20, S. Marcos XVI, 15 e 
S. João XX, 21-23, em que Jesus confia aos Doze a sua mis
são apostólica: ide, pregai o Evangelho a tôda a criatura. . .  
como o Pai me enviou, eu vos envio, etc. Daí infere-se que"
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entre os apostolos “só há igualdade”, o que ainda se confir
ma com a promessa dos “doze tronos” feita aos apóstolos 
sem menção de “um trono mais elevado”, para p L ro e  
em matéria de citações evangélicas é só (106).

Que lástima ter o Sr. Pastor fechado tão depressa o 
livro sagrado! Depois de um dos textos citados (Mat 
XXVIII, 18-20) êle se lamenta da omissão dè Cristo: “Qué 
oportuna ocasião para distinguir Pedro como chefe, se êle o 
fôra”, p. 55. . . . „

...As 0casiões oportunas para ensinar a sua doutrina 
Cristo bem as conhece e determina na sua divina sabedo- 

.ria»..riao precisa que lhas sugira nenhum pobre mortal. 
Abramos o livro divino intempestivamente cerrado pelo Sr. 
L. E comecemos por S. Mateus, dois capítulos antes do há 
pouco alegado. Esta é “a ocasião oportuna”, Sr. Pastor 

Cenário magnífico. Momento solene: o da revelação 
grandiosa_de sua divindade. Qué dizem os homens de mim’ 
pergunta Cristo; aos seus apóstolos. Respostas várias e en
contradas, aduzidas pelos apóstolos. “E vós, torna o Mestre 
que dizeis de mim”? “Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo”’ 
responde Simão. O apóstolo fôra iluminado do alto e pro
clamara, em confissão magnífica, a messianidade e a divin
dade de Jesus de Nazaré. O Salvador proclama-o feliz e

(106) Fora de propósito, cita, ainda o pastor a missão de Sa- 
tnaria (At. VIII, 14) e o concílio de Jerusalém (At. XV) e outros 
fatos de menor monta. Fora de propósito, dizemos, porque êstes 
trechos não se referem ao estabelecimento da igualdade por Cristo 
mas ao seu reconhecimento pelos outros apóstolos. Na divisão" 
por êle mesmo proposta dependem da 3.a proposição e não da I a 
Confusão de idéias. Sôbre a missão a Samaria já foi respondido 
IRC. 41-42; CP. 34-36; sôbre o concílio de Jerusalém.já foi resDon- 
dido IRC. 57; CP. 45-46; sôbre os doze tronos Tjâ foi respondido 
IRC. PP. 40-41. Mas o Sr. Lisãnias não se deu por entendido- re
petiu as mesmas, mesmíssimas dificuldades, como sé não houvesse 
dito palavra. Não é a fórmula mais económica de “uma resDosta 
ao pé da letra”?

;as.com
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faz-lhe estas grandes promessas: -Bem-aventurado és, Si-

! » « »  >*> «  * Cam!-e °  SaZ 6 E eu to revelou mas sim o meu Pai que esta nos céus. E eu te 
t o  Jue tu és Pedha e sôbre esta pedra edificarei a nu- 
n t a  Igreja e as portas do Inferno não prevatoerao condra 
ela Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o 
que ligares na terra será ligado também nos ceus, e tudo 
o que desligares na terra, será também desligado nos ceus
(Mat. XVI, 16-19). .

Aí está. Jesus, na presença de todos os apóstolos, dmge- 
-se nomeadamente (Sxmão Bar-Jonas) a um  dentre e les*  
confia a êle só poderes que nao confiou a nenhum ou . 
SMÀo será a  pedra sôbre a  qual há de edificar a 
Igreja. E estas palavras vão foram ditas a nenhum  outro 
dos apóstolos. Simão será o clavígero do remo dos ceus, po- 
I ^ á  abri-lo ,e fechá-lo, isto é, exercer nMe as funções de 
autoridade soberana. E estas palavras nao foram ditas a 
nenhum outro dos apóstolos . Simao poderá ligar e desligar 
na terra, isto é, dizer o direito, exercer jurisdição, e suas 
sentenças serão ratificadas por Deus. E estas palavras tso- 
ladamente não foram ditas a nenhum
Mais tarde (c. XVIII), Cristo as repetira ao CoZepio dos 
Doze com Pedro. Mas os poderes que o Salvador confiou 
sua lerei a Pedro, e só Pedro singularmente, os recebeu em 
sua plenitude. Aí está a magnífica e solene o P ^ n id a d ^  
que, na sua inerrável Providência, escolheu o Senhor para 
falar a  um dos seus apóstolos de maneira que a nenhum  
òutro falou. O Sr. L. diverge; a  ocasiao oportuna, p a re c e -^  
o capítulo 18; por isto não leu o capítulo 16 e nao permiti 
que o lessem os seus clientes. - , ? |

Passemos a S. Lucas. Estamos também aqui num  mo
mento grave entre os mais graves na vida do a va |  
Aproxima-se a hora trágica da Paixão. Cristo a a aos s 

,, apóstolos reunidos, , promete-lhes que se hão de assentar q j  
doze tronos para julgar as doze tribos de Israel e eP°
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voltando-se singularmente para Pedro e chamando-o pelo 
nome: “Simão, S imão, Satanaz vos pediu com instância 
para vos joeirar como trigo; mas eu roguei por ti, para que 
a tua fé  não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma 
os teus irmãos”. Luc. XXII, 31 e segs., (Cfr. C. P. 21-22) (107). 
A Pedro e só a Pedro é aqui, pelo Senhor, cometida a mis
são de confirmar na fé, aos seus irmãos; e Pedro se desem
penhará fielmente do seu dever; na sua fé será infalível; 
para que não desfaleça, Cristo interpõe a eficácia infrustrá- 
vel de súá oração. Eis como o Senhor determina se conserve 
na sua Igreja a verdade e a integridade incorrupta da fé: 
Cristo assistiTá a Pedro, Pedro confirmará aos seus irmãos.

- Os que pelo apóstolo escolhido por Jesus não forem consoli
dados hão de vacilar e transviar-se na fé. E estas palavras 
não foram ditas a nenhum outro dos Apóstolos.

Vamos por fim ao Quarto Evangelho. A cena que nos 
refere S. João é uma das últimas da vida do Senhor na terra. 
Prestes a voltar aò Pai, Cristo dá aos seus apóstolos as der
radeiras instruções e : transmite-lhes ãs disposições essenciais 
e indispensáveis à organização da sua Igreja. E Jesus diz 
a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu  me amas mais que 
êstes? Respondeu-lhe Simão: Sim, Senhor, sabes que eu te 
amo. Diz-lhe Jesus: Apascenta meus cordeiros. Diz-lhé se
gunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Respondeu 
Pedro: Sim, Senhor, bem sabes que eu te amo. Diz-lhe 
Jesus: Apascenta meus cordeiros. Terceira vez diz-lhe: 
Simãq, filho de Jonas, tu  me amas? Pedro entristece porque 
pela terceira vez lhe perguntara Jesus: Tu me amas? e res
pondeu-lhe: Senhor,,tu  sabes tudo, bem sabes que te amo.

(107)..(Referindo-se á êste texto de S. Lucas comenta S. Cri-
sóstòmõ: “Pedro é o primeiro, com plena autoridade, porque todos 
lhe foram confiadtos pelo Cristo que lhe disse: “E tu Jorna vez con
vertido confirma os teus irmãos”. In Act. Ho.. III, 3. MG. LX, 37.
Vá notando o leitor o que do primado de S. Pedro julgam os antigos 
SS. Padres, principalmente os do Oriente; vá notando como êles o 
encontram naturalmente nos textos evangélicos.
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Diz-lhe J esus: Apascenta as m inhas ovelhas” (S. João XXI, 
15-17); (108), Mais um a vez dirige-se Cristo, singularmente, 
a um  só dos seus apóstolos, o mesmo a  que singularmente 
se dirigira em outras ocasioes solenes e confia-lhe uma 
missão diferente da assinada aos outros, um a missão su
perior'que exige do escolhido um a caridade maior (amas
-me, mais do que êstes): a de apascentar, sem nenhuma  
exceção todos os cordeiros, e tôdas as ovelhas de Cristo. . 
(tà  ■-irpodàriá uov) ■ Pedro é por Cristo constituído pastor 
universal da sua Igreja, Ovelhas e cordeiros que P edro nao 
pastoreia não são de Cristo ; tresm alharam  do seu red il. E 
palavras como estas nao foram ditas a nenhum  outro dós
apóstolos. a

• Desta rápida análise infere-se, sem grande esforço, qué 
no Evangelho se nos antolham duas séries de textos: Uma, 
em que Jesus  fala igualmente a todos, os apóstolos e Ihçs 
transm ite os poderes próprios da missão apostólica: pregar, 
batizar, perdoar pecados; outra, em que o Senhor se dirige, 
singularmente, a um  dentre os Doze, sempre o mesmo S imão 
.Pedro, e o investe de funções particulares e mais altas, em  
termos inequívocos, de um a gravidade e solenidade ino- ,
fuscáveis. . _ * . ■

O apóstolo, singularizado na fé pela revelação do Pai, 
singularizado na caridade exigida por Jesu s , superior à  dos

:!;■ (108) Ainda a S. Crisóstomo a palavra de comentário do texto
de S. João: “Por que omite os outros e dêles lhe [a Pedro] fala?,

. Porque era o pré-eleito entre os apóstolos, a bôca dos discípulos e o 
. chefe, do seu Colégio; por isto mais tarde Paulo subiu [a Jerusalém] 
fpara vê-lo de preferência aos outros,' Comete-lhe a presidência, 

fies T.as lçLv dos irmãos.. .  Se me amas, preside aos teus irmãos.
disser : porque então recebeu Tiago o trono de Jerusalém,'.' 

respondo porque a Pedro instituiu [Cristo] doutor, não dêste trono,
• Jn Joan., Hom. 8 8 ; MG. LIX, 478 sgs.). Em outro 

. . '"lugar, mas referindo-se ao mesmo texto: “Depois de tão grande.
à primitiva dignidade é confia-lhe a presi-?) 

'Universal”-. De Poenit., Hòm. 5, 2; MG. XXXXIX, 
“ V“ $0(|>©s como a antiguidade cristã lê o Evangelho.

B B i l l ' ;■ rê
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demais, será a Pedra fundam ental da sua Igreja, o clavígero 
do seu reino, com plenos e eficazes poderes de suprema ju 
risdição, o Confirmador na fé dos seus irmãos, o Pastor uni
versal do rebanho de Cristo.

Que faz o Sr. L.? Cita os textos da primeira, cala 
iodos os 'da segunda série, e conclui triunfante : segundo “o 
ensino claro das Escrituras” : “Jesu s  jamais pensou em dar 
qualquer supremacia de jurisdição a algum dos seus após
tolos” . Mas com esta eficassíma exegese de tesoura, que 
tese se não poderá provar com “a  clava da Bíblia”? Citai 
todos os textos em que Jesu s  fala em nome de sua natureza 
hum ana, amputai cautelosamente todósf Os erh que se revela” 
a  sua natureza divina e tereis o arianismo invencivelmente 
demonstrado com “o ensino claro das Escrituras” .
- Com uma candura comovedora, escreverá, poucas pági

nas adiante o impávido pastor: “tôda a  narração evangélica 
repele essa doutrina [a do primado jurisdicional de Pedro] 
como acabamos de provar”, p. 62! A causa, èm que se usam 
estas“ provas” é para cuja defesa se adiantam  semelhantes 
afirmações, está julgada.

32 . “Jesu s  excluiu, absoluta e preceptivamentè, a  idéia 
de um primado de jurisdição entre os apóstolos”, p. 58 (109) . 
— Não pode ser, Sr. Pastor; Jesu s  não pode contradizer-se; 
depois de haver tantas e tan tas vêzes e tão inequivocamente 
confiado a S. P edro uma missão singular, dé primado juris- 
dicional, como haveria de desdizer-se e negar o- que afirmara?
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(109) Esta segunda proposição não adianta um passo sôbre a 
pritòeira. Dizer que Cristo estabeleceu perfeita igualdade entre os 

. apóstolos ou excluiu, entre êles, qualquer idéia de jurisdição é umá 
só e a mesmíssima coisa,. Ào ver sucederem-se, seriadas e nume
radas, as “duas afirmativas”, o leitor é levado a crer que o pensa
mento se diferencia e progride. Qual!‘idêntico e repètido, fica chum-' 
badp. no ponto de partida . . ,
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Não é possível. Mas nada se perderá em ver os textos em 
que Jesu s  “absoluta e preceptivamente”, exclui a  idéia de 
prim ado. Reduzem-se êles quase exclusivamente às palavras 
dirigidas por Cbisto aos discípulos quando altercavam sôbre 
a  primazia. Já  citamos e comentamos alhures êstes textos, 
mas debalde. Lembremos o já  dito. “Entre os gentios, os reis 
exercem dominação sôbre os súditos. Entre vós não há  de 
ser assim; antes o que é maior entre vós [logo h á  de haver 
um  maior] faça-se como o mais pequeno e o que manda [logo 
há  de haver quem m anda] como o que serve” (Luc. XXII, 
25-26. Lugares paralelos: ,Mat. XX, 25-27; Marcos X, 42-44). 
Quis porventura Cristo, com estas palavras, excluir qual
quer jurisdição entre os apóstolos? De modo nenhum . O. 
que elas encerram, sim, é um  ensinamento novo, um  en
sinamento profundo sôbre a noção de autoridade. P ara  os 
pagãos a soberania era um a ostentação honorífica, um a dis
tinção m undana, um a dominação férrea sôbre os súditos es^ 
cravizados. Nada disso há de ser o poder em mãos cristãs. 
A autoridade é um  ministério, um serviço público, e, antes, 
de tudo, um  dever, o dever de consagrar-se como servo 
bem comum dos governados. Longe, pois, o fasto, longe a | , ; 
honrarias fôfas que só lisonjeiam a vaidade e o orgulho dfy 
quem as recebe (110). Equivalem estas palavras a  eliminar

(110) Sob o título “a pretensa supremacia jurisdicional dé 
Pedro", o Sr. L.-citou êste trecho meu à p. 53. Mas a paixão antfe 
papal do pastor despertou-lhe uma associação de idéias interessante. 
Ao ouvir “fasto”, “honrarias”, “orgulho”, “vaidade”, ocorreu-lhe lc 
a pessoa do Papa e êle partiu indignado contra o “ídolo” do Vaticah 

■ “adornado de ouro e pedrarias”, e, no fervor da agressão * oportuná- 
esqueceu... o nexo lógico das Idéias. Tratav.a-se, Sr. Pastor,:

; saber se no Evangelho Cristo havia condenado qualquer superio 
daóe entre os discípulos. E para dirimir êste ponto de exegese 
Novo Testamento as jóias ou as pinturas do Vaticano são, de t 
enq .todo, inoperantes. Mas com a declamação, o pastor teve 
çíèSàbafo, ficou satisfeito e rematou, radiante, o seu parágrafo ç 

ífesta pérola: “Audácia insólita da matreirice ultramontana”, p. 54 
i p ' / /  V / ' : - ' Y ;-. .
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o poder de jurisdição num a sociedade legitimamente cons- 
tituida? Já  o dissemos, de modo nenhum . Quereis a  prova? 
Continuai a ler algumas linhas e ouvireis o mesmo Cristo 
conferir a um  só a missão de confirmar os seus irmãos na 
fé. É uma autoridade no sentido cristão da palavra, um mi
nistério para o bem público dos fiéis, e, no entanto, é um a 
prerrogativa concedida a um só. O discípulo privilegiado é 
P edro. Duvidais ainda? No mesmo trecho de S. Lucas, a fim 
de exemplificar a lição que acabara de dar, Jesu s  aplica 
a  si próprio a regra da humildade. “Qual é o maior, o que 
está à mesa ou o que serve? Não é, porventura, o que está 
à  mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquêle que 
serve” . Jesus que assim fala é o mesmo que afirmou cate
goricamente: “Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, 
porque o sou” . Dirá agora o nosso protestante que no Filho 
de Deus não havia verdadeira autoridade mas só a superio
ridade moral do mais humilde?, p. 238” I. R. Ç., pp. 11-13. 
Como se vê, treze anos antes de sair a lume, já  a  objeção- 
zinha do Sr. L. havia sido claramente desfeita.. Realmente, 
para um a resposta ao pé da letra, esta repetição impassível 
de estafadas e caducas velharias não é lá façanha muito de 
cqsta-arriba!
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Voltemos ao assunto. No momento em que disputavam 
os discípulos sôbre primazias (e estas altercações já  seriam 
incompreensíveis se Cristo houvesse inculcado a igualdade) 
o Mestre intervém, e em lugar de pôr têrmo às discussões, 
pregando a  igualdade: sois todos iguais, insiste sôbre a desi
gualdade, promulga para o/primeiro, para o maior, deveres 
de humildade mais profunda e inculca a seu exemplo as vir
tudes que deverão ser o ornamento dos superiores. Cristo 
diz: entre vós o que é maior (ó udÇwv), o que precede 
(i)7 oá/xei'o!s, príncipe, chefe, guia) (Luc. XXII, 26), o
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que quiser ser primeiro ( irpáros) (Mat. XX, 28, M arc. X, 
44-45) . Ô Sr. L conclui: Cristo exclui absoluta e preceptiva- 
m ente  a idéia de primado! Ensino claro das Escrituras! !

U;,

SKJi.iT'.',

S|1

• As outras alegações são tão inconsistentes, que se la
m enta o tempo perdido em lembrá-las. Mas lembremo-las,

?Refere S. Mateus, citado; pelo pastor: “Portanto se teu
irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e êle só; se te 
ouvir ganhado terás o teu irm ão. Mas se te não ouvir, toma- 
ainda contigo um a ou duas pessoas, para que por bôea de - 
duas outras testem unhas fique tudo çoníirmadq. E se os , J  
não ouvir, dize-o à  Igreja; e se não ouvir a Igreja, tem-no W  
por um  gentio ou por um  publicano” .' Mát. XVIII; 15-17”, ^  
p. 58. Infere o Sr. L.: Logo P edro, presente, “foi tam bém ;g || 
colocado sob a jurisdição da Igreja” . Não foi, senhor, a s .p a - , ,^  
lavras com que Cristo neste mesmo lugar (ver v. 18) con- , | j |  
feriu a jurisdição a sua Igreja, já  haviam sido 'antes d i t^ g B  
por Cristo singularmente a P edro, conferindo-lhe, a  êle ?o^ | | l  
a plenitude da jurisdição eclesiástica. O mal do exegeta 
téstante foi não haver lido com atenção o cap. XVI. Ou a s . |^  
palavras do Cristo (ditas neste capítuio, v. 19) cessam.. d | g | |  
ser verdadeiras ou P edro não está sujeito a  nenhum a o u t r a ;^  
autoridade na Igreja. Daí, não há  sair. ,

Vai adiante o comentador: “Se ta l primado e x is tis s fM  
' que boa ocasião para o Mestre dizer : “se-os não ouyto,.,
' ze-o a  Pedro, o chefe supremo e infalível da Igreja”, PP--58-59 p ^ | 

4-! É mais modesto e mais cristão não pfetender insinuar adraH 
'penhor as “boas ocasiões” de nos transm itir os seus ensiflj^^M 
;v|hfriítps: e, menos ainda, sugerir-lhe fórmulas que, .pelo se|CT|  
^ iiç íó h ism o j ultrapassam  as raias do ridículo - tó le rá y e l^ ^ H  

S.. Mateus: XXIII, 8-11, Cristo disse: vós- todos ;« |  
Comenta o pastor: "ensinando que todos 

''m ãos/'Jesus estabeleceu entre êles a  supremacia da

http://ww

dade (! ) tão em contraste com os chefes do Papismo”, p. 60. 
Mas o comentário treslê. Os vínculos de fraternidade não 
excluem os da superioridade. Um irmão pode ser constituído 
chefe dos outros, como um  cidadão é elevado ao exercício 
da soberania sôbre os seus concidadãos. Os homens, somos 
todos irmãos na natureza hum ana; os cristãos, somos irmãos 
.Iqdos na fé em Cristo, e esta fraternidade não impede a  exis-- 
tència de tôdas as jerarquias instituídas na sociedade civil 
e religiosa. A todos os bispos e arcebispos dirige-se o Papá 
pom o doce títiilo de “veneráveis irmãos” . A P edro, disse o 

• Senhor: Confirma os teus irmãos. Aos seus discípulos dig
nou-se Cristo chama-los com o nome de irmãos; cessaram 
com isto os direitos de sua divina supremacia? ’ "

Atç agora debalde estão os leitores a espera do texto de
cisivo (ensino claro dás Escrituras!) em que Jesus, abso
luta e preçeptivamente, exclui a idéia de primado de juris
dição entre os apóstolos. Pois a sua esperança ficará de.fi-' 
nitivamente frustrada; esgotou-se, no Sr. Pastor, a capaci
dade demonstrativa da sua exegese. A sua 2 a “afirmativa”, 
foi formulada sob a  inspiração de um preconceito sectário; 
o depoimento' dá Escritura orien,ta-se no sentido diametral
mente õpostol.... "■ '•. : - ' ■

Vamos ver se mais feliz é a seguinte.

■ . ■ ;; ; . . . : *. . T*- . *. '. ; ,. .■ ■ . . .

33. — “Os Apóstolos nãó reconheceram em Pedro mais 
do que um colega e nunca um superior ou a  cabeça da Igre
ja ”, p. 60 — Bato logo fé que não é verdade. O que Cristo 
instituiu, - os. apostolos nao podiam, deixar de -reconhecer - 
Tanto mais interessante será acompanhar aqui a demonstra
ção do pastor . 'Mas, óh decepção! apenas dois textos ém 
que S. P aulo, falando dos dons e ministérios da Igreja (uns
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apóstolos,-outros profetas, outros doutores) (111) , não men
ciona o papado, — e nada mais! Um argum ento ineficaz 
e x - s i le n t io . e só. Ineficaz dizemos, porque o que S. Paulo 
enumera, nos dois trechos alegados, são o s  d o n s  e  c a r ism a s  
do Espírito Santo que se manifestam ná vida da Igreja e não 
os ofícios eclesiásticos ordinários em que se concretiza a 
ordem de jurisdição. É o que ressalta do contexto imediato 
em que, desde o princípio do capítulo, o Apóstolo começa a 
falar dos dons carismáticos. É o que confirma o próprio 
texto alegado em que se fala do dom dos milagres, das curas, 
dás línguas, etc. Ora, o primado não é um  dont carismático^ 
excepcional, como os que foram concedidos à  Igreja nos 
tempos primitivos e, só, por via de dons extraordinários, nela 
se renovam; é um m únus normal, ordinário, instituído por 
Cristo para asegurar a  solidez, unidade e coesão da sua obra. 
divina. Em semelhante contexto, S. P aulo não falou nem
podia falar do primado. ........  -  .............  - : M

■ 34. Mas sé o Sr. L. foi tão medido e tão parco em de-' 
monstrações de um a tese que tanto lhe estava a peito^ 
tanto  delas precisa, tomaremos à hossa conta o encargo des' 
provar-lhe e re-provar-lhe a  inteira inconsistência. ■ .vh 
* Não reconheceram os apóstolos em S. P edro mais quq 

um colega? Abramos a Escritura. Era tôdas as listas doS 
apóstolos — e são quatro, — que nos transm itiu o Novo Tes-: 
tamento, S. Pedro ocupa invariàvelménte o 'primeiro lugáf^  
E não por um a coincidência casual, mas por intenção ex^ 
pressa dos escritores sagrados que sublinham declaradamen»; 
i e :  “primeiro (primus, ir p á  t o s , donde primado), S imão'; 

foi chamado Pedra” . (M at. X. 2).- Primeiro, em quê§

,,v, “Deus  estabeleceu na sua igreja, primeiro os apóstolos 
\  segundo os profetas, terceiro os doutores, em, seguida os que t ê m ^

.do operar milagres, de curar, de assistir, de governar, de fá l | | |  
è de as interpretar” . I Cor. XII, 28. Mais resumia 

em £/., IV, U;. ' , : ■
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Na vocação para o apostolado? Assim o disse Carlos P e
reira. Efúgio ineficaz, retrucamos. “A eleição para  o a p o s 

to la d o  foi simultânea para os Doze (M at. X, I; Marc. III, 
13-15) • A vocação inicial de Pedro p a r a  d isc íp u lo ,  se foi an
terior a  de muitos apóstolos, não foi absolutamente a  pri
meira. A ndré e outro discípulo seguiram antes os passos do 
Messias (João I, 35-42). Um segundo chamado de Cristo 
feito nas bordas do lago Tiberíades e narrado pelos sinóp
ticos apresenta para os quatro apóstolos S imão , André, J oão 
e T iago uma simultaneidade moral que não permite esta
belecer nenhuma prioridade cronológica” (112).. IRC, p. 8. 
O Sr. L. tenta defender a  posição indefensável do seu pre
decessor, mas nao.adianta.um  ponto, .Consagra mais de duas 
páginas para distinguir o que distinguimos em 8 lin h a s ... 
e conclui que “P edro foi realmente chamado em primeiro 
lugar” (113). E’ fazer muito pouco caso do senso crítico dos 

* Vejamos o que em conclusão das. suas considerações 
apurou o nosso exegeta.

“Três fatos distintos, diz êle, ocorreram: l.°) André, 
S imão  e provàvelmente João encontram com Jesu s  na Ju-

(112) Acaba o leitor de yer com que precisão e clareza nos es
forçamos, por distinguir, o, primeiro chamado referido por João, do 
segundo narrado pelos sinópticos. Passe agora.os olhos nestas linhas 
do Sr. L.: “Não há contestar que Mateus e Marcos, de um lado e 
João de outro, tratam cie fatos diferentes rio tempo, no espaço e 
na essência. Não há, pois, contradição entre ò que afirmam os pri
meiros e o último, como se poderia concluir das entrelinhas do 
jesuíta”, . pp. 51-2., Naturalmente, o..protestante dispõe de algum 
ultramicroscópio desconhecido pelo qual descobre “nas entrelinhas 
do jesuíta” precisamente o. contrário do que afirmam as suas linhas.

(113) Em outro lugar 'dóeu-lhé mais a consciência e escreveu 
vagamente: Pedro “fôra dos primeiros chamados ao apostolado”, 
p. 12. Não; ao apostolado foram os Doze chamados simultânea
mente. — Dos primeiros? Então não serve para descalçar a bota: 

.tôdas as listas dos apóstolos nomeiam-no absolut&mente em primeiro 
'lugar e S. Mateus ainda encarece: Primeiro, Simão. Ah! primado 
incómodo! só rasgando o Evangelho poderás desaparecer!!
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déia”, p. 51. —  P edro aqui não é o -primeiro, mas foi levado 
a J esus pelo seu irmão André, que antes seguira ao Messia s .

“2.°) São chamados num a praia a acompanhar J esus 
a fim de se habilitarem  para as atividades do apostolado da 
pesca de almas”. — Também aqui P edro não foi o primeiro; 
chamado,’ André e P edro sao chamados simultaneamente e 
poucos minutos antes de T iago e JoÃo, cronologicamente si
multâneo para os dois primeiros, o chamamento é moral
m ente simultâneo para os quatro; e não é suficiente para 
estabelecer nenhum a prioridade, menos ainda um a prioridade ■ 
tão im portante que a  julgassem dever mencionar os escri
tores sagrados em todos os catálogos dos apóstolos. Além 
disto, neste episódio não se tra ta  nem da prim eira vocação 
de P edro (já referida por S. J oão), nem da sua vocação ao. 
apostolado que ocorrerá mais ta rd e .

“3.°) São chamados à investidura apostólica, junta-,; 
mente com os demais companheiros, após ter o Mestre orado| 
tôda uma noite num  m onte”. — Ainda aqui, pelas própria^f 
palavras do Sr. Pastor, a investidura dos Doze na d ign idadf| 
apostólica é simultânea.

Onde está a prova de que P edro foi o primeiro chamado? . 
Ficou no tinteiro; mas ainda assim o Sr. L. conclui va len -; 
temente que esta é a verdade “ante a Revelação divina”, : 
como afirmou o Rev. E. C. Pereira. O jesuíta, que o con
tradiz, revela apenas — reiteremos — ou completa igno
rância dos textos e documentos de que tão inàbilmenté ^ 
[realmente não tenho as habilidades do Sr. Pastor] se utir/a 
liza ou requintada má-fé”, ’p. 52. Por que será que o a z e ^  
dume agressivo do evangélico pastor aum enta na  razão' 
inversa da fôrça probativa de seus argumentos?

Mas, suponhamos um instante que, de fato, fôsse P edro*. 
o primeiro chamado por Cristo. Estaria com isto exp lica4^ 
o “primeiro” das listas apostólicas? Nada menos. Restari% 
ainda o mais importante, isto é, provar que a  prioridade cro"
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nológica no chamamento foi o critério seguido pelos evan
gelistas ao organizar as suas listas. Demonstração impos
sível ante- a variedade ha ordem seguida para os outros 
nomes. Indicamos êste argumento a propósito da prioridade 
nos anos,- proposta por outros protestantes: “a ancianidade . iv 
não foi certamente o critério adotado pelos historiadores sa- - . 
grados que alteram a ordem dos outros nomes”. IRC, p. 8.
O Sr. L. que dispõe de tantos lazeres para descobrir m ara
vilhas insuspeitas “nas entrelinhas do jesuíta” não teve um K 
m inuto para ler esta linha e desvencilhar-se do argumento 

....... decisivo-que encerra. : .
- Não; a ordem  segu ida pelos hagiógrafos foi a de digni- . ■■ ; -

dade. Só assim  se exp lica  l .° )  que Judas ocupe sem pre o .
' último  lugar;'2'.°) que ós outros apóstolos, iguais entre 'si, se' 

distribuam indiscriminadamente em postos variáveis; 3 o) e 
que S imão, escolhido por Cristo para pedra fundamental 
de sua Igreja sem um a exceção sequer, esteja sempre em 
primeiro-lugar:'Primeiro'S im ão , que se chama* Pedra (114):; - : '-rr *
■ A propósito da “ afirmativa” antecedente escrevera o \  ^  
Sr. Pastor: “Se Jesu s  reservara para. Pedro a supremacia , .
não era êste o ensejo de anunciá-lo claramente aos seus dis
cípulos, dizendo: o primeiro, o maior, será Pedro, terminando

' (114). Alhures (pp.. 60 e 135) o Sr. Pastor, como outros corre
ligionários seus, recorre à evasiva do p r im a d o  d e  h o n r a , p r im a d o ,  
para dar alguma satisfação as afirmações bíblicas, d e  h o n ra , para 
esvaziá-lo de qualquer conteúdo jurisdicional e reduzi-lo a “honras” • 
que se prestem a Pedro como “o mais antigo (?), o primeiro elei
to (??)• entre os apóstolos”, p. 60. —  Não podemos seguir aqui o • -
esforçado pastor, numa sugestão contrária a todo o espírito do.................. ..
Evangelho. ,Que, Chsto houvesse instituído na sua Igreja uma áuto-
ridade suprema para o bem c o m u m  d o s  f ié is ,  nada mais justo e ..... ■
admissível. À família, à sociedade civil, à antiga sinagoga, Deus .
deu um chefe ou um soberano, porque nenhuma sociedade humana ........ . '
pode existir sem um princípio superior de autoridade. Mas que o 
Salvador tivesse instituído um primado para que se tributassem a 
um dos seus discípulos honras e mais honras, que tivesse prescrito
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assim as suas discussões sôbre o assunto”, p. 59. — O em 
sejo de ensinar a  sua doutrina, já  o dissemos, não é o pastor 
protestante que deve indicá-lo ao divino Mestre. Mas a su
premacia de P edro o Salvador anunciou-a aos seus discípulos 
com a maior clareza. As discussões de outrora estão tôdas 
term inadas. “O 'primeiro”, ei-lo: é S imão a quem Cristo 
chamou Pedra, proclamam agora os evangelistas, fiéis à  
doutrina do Mestre.

....35. Das palavras aos fatos. Vejamos, logo depois da
fundação da Igreja, qual a  ação de P edro no Colégio dos 
Doze . S. Lucas no-lo apresenta logo como o ‘Chefe: “P edro 
com os onze” (II, 14); “Pedro e os (demais) apóstolos (II, 
37; V. 29) . Cfr. Marc. I, 36: “S im ã q , e os_ que com êle es
tavam ”; Luc. IX, 32: “P edro e os que estavam com êle”, 
expressões correntes na  Escritura para designar um chefe 
com os do seu grupo: “D avid e os que estavam com êle”, 
Marc. II, 25; “O centurião e os que estavam com êle”, Mt . 
XXVII, 54; “G Pontífice e 'tõdóVcS^^úé^còm' 'êle estavam”; 
At . V, 17. Com efeito:

“Quem anuncia por primeiro o Evangelho aos judeus? 
P edro (I, 14). Quem batiza os primeiros gentios? P edro 
(11,41; X, 9 sgs.). Quem opera o primeiro milagre em con
firmação da fé? Pedro (1,11, 1 sgs.). A quem se traziam , os 
enfermos em multidões, como outrora a Cristo, para que os 
curasse? P edro (V. 15). Quem por primeiro propõe a  eleição 
de um apóstolo em lugar de Judas? Pedro (I, 15). Quem,

lhe cedessem o passo, lhe tirassem o chapéu, lhe dessem por pri
meiro a palavra, sd para homenagear a vaidade de um homem, é 
o que nos recusamos terminantemente-a-adm itir sem a evidência 
de uma prova. É muito contrário ao espírito do Evangelho: O-- 
Sr. L. é guerreiro de uma só arma: a Bíblia, sua clava única! Que 
nos dê um textinho em que se prove a existência desta maravi
lhosa invenção que é o primado de honra. Enquanto não vier o 
argumento decisivo, continuaremos a considerá-lo tal qual é na rea-t 
lidade: um salvatério inútil de uma causa perdida.
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sempre à frente do Colégio apostólico, advoga a  fama de 
seus companheiros e defende a glória do nome de Jesus ne- 
rante o Smedrim? Ainda um a vez, Pedro (II 1 4 - Iv  
Quem inflige terríveis castigos aos primeiros violadores dos 
bens eclesiásticos? Quem condena, (e excomunga) 0 r S  
meiro hereje simomaco? Pedro, sempre Pedro (V, 4- VIII

apóstolos?^Tôda^T ^  ^  ° «  * £apostolos? Toda a Igreja ora por êle (XII, 5). Reúne-se o
primeiro Concílio em Jerusalém -para decidir a co n tro v S ia

lavra, Pedro quem dirime a questão (XV, 7 sg s ) Pedro é 
quem percorre as igrejas da Judéia, da Galiléia e da L  
m ana visitando e consolando *a todos (IX, 31-32), como um

tro p a s f C°m enta CRISÓST0M0’ passa revista a  suas

Por tôda a parte e sempre, na propagação da Igreia na 
- sua Administração,, na. promulgação- de suas leis, no exêrcí-

t u t e í i T f h  “ ° ’ M  def6Sa da fé e dos costumes. na tu tela da liberdade cristã, na iniciativa e na direção dos atos
comuns do colégio apostólico, Pedro giganteia entre os seus
nremoS Í 0m° P“ ra’ como autoridade, como chefe su
premo Êle exerce indiscutivelmente 0 primado; os apóstolos

I R .C 5T 5T T lT õ T '110 S6m h6SÍtaÇÕes nem controvérsias” .

Como se acaba de ver, esta página é reproduzida à letra

° i ant6rÍOr qUe ° S r  L‘ tinha debaixo dos «lhos Contestou ele, porventura, a verdade dos fatos citados? De
modo algum mas continuou a repetir as mesmas inverdades 
como se nada se houvera escrito! Convém, ainda uma vez 

-aos-omos d„ leltor. esta táfica, k m  t ô d a X  5  
lealdade e insinceridade, da polêmica protestante. 4

4- .g115.!. Pedimos se releia todo êste trecho em IRC. 55-58 e CP
t l l l l  Al Se enc°nt_rarão as precisões indispensáveis e as’ notas
renetirCí  P a°  eSClarecer melhor a Questão. Não podemos repetir as mesmas coisas infinitas vêzes.
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Em 1920, copiando “distinto escritor” que nao nomeia, 
escreve o Sr. Eduardo C. Pereira: “a ausência do sol ao 
meio-dia não é mais notável do que a ausência da suprem a
cia oficial de S. Pedro nas páginas do Novo Testamento , 
p. 243. -  Recolhem-se os fatos e evidencia-se com a clareza 
do “sol ao meio-dia” o infundado e inexato da afirmaçao, 
I R C  55-58.

' volvem os anos; em 1931, sai a campo outro polemista . 
protestante, o Sr. Ernesto Lu ís  de Oliveira . O passado ; 
para êle não existe e volta a  escrever imperturbavelmente.
S. Pedro, “jamais o encontramos praticando um ato de or
dem administrativa qualquer” , “jamais exercitou a  autori
dade que lhe emprestam os teólogos romanos”, p, 56. Re
toma-se, com paciência, um  debate que já  se podia crer en
cerrado e ainda um a vez se demonstra que o Sr. Ernesto 
leu o Evangelho com o daltonismo lastimoso produzido pela
sua incurável antipetrite. C. P. 43-48, ... . . -i

Em 1936, entra n a  contenda o Sr. Lisâ n ia s . Chegam
-lhe naturalm ente às mãos todos os autos do processo que se 
vem arrastando há quase três lustros. Desempenadamente 
despacha: não se tome conhecimento. Mas afirme-se, sem 
sombra de hesitações, que: “consultando êsses documento^ 
[os escritos apostólicos] não se encontra um a só menção a  
superioridade de S. Pedro”, p. 60. E a esta sentença de-se 
o título de resposta ao pé da letra. -  É isto amor sincero 
da verdade? docilidade leal aos ensinos bíblicos?

Mais tarde, podem estar certos os leitores, descerá à  e s-, 
tacada um pastor n. 4, ou n. 5. Escreverá um a obra em 50 
volumes: “Resposta definitiva e acabrunhadora ao livro do 
campeão papal”. Pedirá a um colega que, num  prefacio, 
diga, por gentileza, todos os encómios que lhe não ficam 
bem dizer de si, e cante, entre ditirambos e flores de ve~- 
tórica, as glórias do triunfo final. O paraninfo não se iava. 
de rogado; dirá que é um  trabalho gigantesco, estupendo, 
fulminante, a grande obra da atualidade, o maior livro que

■■t
$
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ainda, pasmados, contemplaram os séculos!! Quando, po
rém, a crítica serena o submeter à análise, só encontrará, 
em .am arga decepção,. as. mesmas velharias'exaustas, índices 
irrecusáveis de uma polêmica a esváir-se no ésgotamento de 
decrepitude insanável.

* *

.......  36. “Jesus Cristo é a cabeça única da Igreja”, eis a
quarta e últim a afirmativa do Sr. L:, tôda ela baseada num  
equívoco deplorável. A inda 'um a' vez, importa dissipá-lo. 
Que Jesus . seja, num  sentido absolutamente único e ine
fável, o Chefe da Igreja, a Cabeça do seú corpo místico, é 
verdade que.ninguém  contesta e jamais sonhou contestar. 
Reunir textos para demonstrá-lo é levar água ao m ar. Ou
tro é o ponto da questão. Jesu s , Chefe da igreja, ao orga
niza-la, quis prepor-lhe um a autoridade suprema, visível, por 
Êle instituída  e d’Êler_ derivando tôda a sua .fôrça jurisdicio- 

, m l? . Como à família, à sociedade civil, à . antiga sinagoga, 
como a todas as sociedades humanas, naturais e sobrena
turais, profanas e religiosas aprouve também Deus dar à 
nova sociedade dos crentes um princípio soberano de uni
dade, de coesão e de solidez? Aqui bate o ponto. O pastor, 
que acumulou textos para provar o que de provas não pre
cisava, não os encontrou para esclarecer o âmago vivo do 
debate. Impassivelmente escreveu: “Não existe nas Escri
turas uma passagem sequer que atribua *a Pedro tal missão” 
[de chefe da Igreja], p. 62. Como assim? confiou ou não 
Cristo a Pedro a guarda do seu rebanho? Deu-lhe ou não 
a chave do reino dos céus? Transmitiu-lhe ou não o poder 
de ligar e desligar na terra, com promessa de ratificar-lhe 
no céu as sentenças? Afiançou-lhe ou não que sôbre êle 
Pedra, havia de edificar a  sua Igreja? Não-existe então “uma 
passagem sequer” nas Escrituras que demonstre haver Cristo 
instituído uma autoridade suprema na Igreja? Quando se 
há de pôr têrmo a esta infidelidade irritante: à palavra de
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Deus? Quando se deixará de m utilar escandalosamente a 
integridade intangível dos ensinamentos divinos?

Mas aqui o contendor, também se quis valer das provas 
de razão hum ana. Ouçamos-lhe o raciocínio. “Se a Igreja 
é constituída por um corpo único, como pode ter duas ca
beças? A que estranhas conclusões conduz a  lógica romana! 
Consultemos ainda a Palavra de Deus: “O marido é a ca
beça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da Igreja. 
(E fés . V :23). Queira L. Franca esclarecer o difícil caso. . .  
S. Paulo ensinaria a identidade da supremacia exercida no 
lar pelo marido, e, na Igreja, pela sua cabeça — Jesus — se' 
a Igreja houvesse de ser bicéfala? Imagine-se um a m ulher 
com dois maridos: um presente e outro ausente; um  prin
cipal e outro secundário, vigário do primeiro”, p. 62.

—. Deus é o pai nosso que está nos céus. E esta verdade, 
não impede que cada homem, desde que o mundo existe, 
tenha pai terreno, encarnação visível da paternidade divina^ 
providência delegada da Primeira Providência. Não, im
possível, protesta o Sr. L., imagine-se um filho com dois 
pais: um presente e outro ausente; um principal e outro se
cundário, vigário do primeiro!! (116)

De qualquer família cristã Cristo é o chefe divino e 
indiscutível; e tôda a família tem no varão o seu chefe na
tural e visível. — Qual, embarga ainda o pastor em nome

(116) Neste gênefo, os argumentos protestantes orçam frequen
temente pelas raias da mais rídicula anedota. Um dos predecessores 
do Sr. L., o Sr. E. L. de Oliveira, acha que “começa a fragilidade 
do livro do Rev. Franca... pela primeira palavra da capa: P. Leonel 
Franca S. J. Com efeito ... Que vem a ser aquêle P. que o Rev. 
Franca antepõe ao seu nome? Aquêle P [formidável descoberta!!] 
é a abreviatura da palav,ra Padre, que significa pai. Ora nosso Sal
vador expressamente nos ordenou: “a ninguém chameis de Pai sóbre 
a terra, porque um só é vosso Pai, o que está nos Céus”. Mat. 
XXIII, 9”: Roma, a Igreja e o Ariticristo, p. T3. — Naturalmente, 
quando S. Paulo escrevia que “de Deus derivava tôda a paterni
dade nos céus e na terra” (Ef. III, 15) não havia entendido pa-
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da sua “lógica” : “um ' corpo único, como pode te r duas ca
beças; A qiie estranhas conclusões conduz a lógica ro-

M’ V -9'~  .

Se não soubéramos ; que o ex-vice-diretor da Central 
deve ser já  homem maduro, ao lermos semelhantes “argu
mentos”, pensaríamos que germinaram num  cérebro - de

..c m n ç a - 30 há bicefalismo, Sr. Pastor, quando num  mesmo
grupo social coexistem dois poderes iguais , e independentes,. 
dois re isn u m a nionarquia, dois presidentes num a república^ 

- dois diretores com igual jurisdição na C entral/ Onde os po
deres se subordinam, com funções diferentes, há  ordem, há' 
jerarquia, há divisão harmoniosa de trabalho. Deus é a fonte 
dé tôda a autoridade (todo o poder vem de Deus — Rom. 

,X III,.l) ; no entanto, sem o perigo “das duas cabeças”, a so
ciedade tem, no soberano, o representante de uma autori
dade, em seu gênero, suprema; a família, tem, no marido, 
o seu chefe visível. De modo particular quis Deus velar pelos 
destinos do povo escolhido na Antiga Aliança.. Deixou, talvez, 
P°r isso> de úar-lhe uma organização visível-da autoridade, 
tanto para os negócios da vida civil, quanto .para os da re
ligiosa? Por que razão não poderia Cristo transm itir a um 
dos seus apóstolos a-delegação de poderes necessários para 
satisfazer a esta exigência essencial de tôda a sociedade de 
homens e, de modo visível, governar a Igreja, de que Êle 
contipua a ser Chefe Invisível? Perigo de “duas cabeças”? 
De concorrência entre Cristo e Pedro? . . .  Déixemo-nos de 
puerilidades. Quando os argumentos anticatólicos não ti- * 6

tavrna das ordens expressas do Evangelho. Naturalmente, quando 
os Apostolos tratavam aos fiéis de filhos, fiW nhos (correlativos de 

- par) ,- nao haviam pescado til dos ensinamentos dó Mestre Natural
mente, nas famílias protestantes os filhos não tratam de pai ao 
autor de seus dias, para “não desobedecer à Escritura”' i Quanto 
ridículo! E o argumento do Sr. L. não vale um ceitil mais. Aqui
6 lá, princípios falsos, conclusões absurdas.
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verem mais valor que êstes, é de melhor aviso calá-los para 
honra da “lógica protestante” (117).

E aí estão as “quatro afirmativas” da tese protestante 
que nos deviam dar “o ensino claro das Escrituras” . Do edi
fício laboriosamente construído pelo engenheiro pastor não 
ficou pedra sôbre pedra. Ruiu tudo como um castelo de 
cartas .

184 — RESPOSTA AO FÉ DA LETRA?______________________________ _

' í

(117) Mais tarde, quando estudarmos as diferentes aeepções em 
que a metáfora de “Pedra” é aplicada a Cristo e a Pedro, volve
remos a tratar êste assunto, completando a resposta dada no texto. 
Arquivemos, entretanto, desde logo uma síntese robusta das relações 
entre Cristo e Pedro, proposta por um dos mestres da teologia ca
tólica. “Cristo, Verbo Encarnado, a p a s c e n ta ,  s u s te n ta ,  f i r m a  e u n i
f ic a ,  f e c h a  e a b r e  de dois modos: primeiro, com a sua divindade, 
p e la  a ç ã o  in v i s ív e l  de iluminação, direção ou moção, santificação 
pelo Espírito Santo por Êle prometido e enviado c o m o  o u tr o  P a -  
r a c le to  e neste sentido chamado por T ertuliano ( P r a e s c r ip t .  c. 28) 
“vigário de Cristo” e por S. Irineu (III, 24) “comunicação de Cristo”; 
depois, com a sua humanidade continua a ser. perenemente, o bom 
pastor o confirmador de seus irmãos, o portador da chav.e de David, 
“in domo sua” (H e b . III, 6), p e la  a ç ã o  v is ív e l  de seu vigário visível 
e ministro seu”. Franzelin. D e  E c c le s ia  C h r is í i ,  Romae, 1887, 
pp. 445-447. Não há concorrências nem rivalidqdes. Cristo organiza 
a sua Igreja e continua a governá-la mediante as instituições, por 
êle fundadas e às quais prometeu, pelos sécuios, a eficácia infrus- 
trável de sua divina assistência. ,
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.... Capítulo II .

A DEMONSTRAÇÃO CATÓLICA ,

§ 1. Preeminência de Pedro

37. Antes de encetarmos a exposição dos argumentos 
em favor do primado de Pedro, julgamos conveniente pre
cedê-la de uma breve introdução. Da doutrina católica es
crevera E. C. P ereira que se apoiava “num a passagem única, 
isolada, metafórica” .- Convinha- mostrar-lhe que nem* os 
argumentos decisivos se reduziam à unidade, nem os textos 
apodícticos se isolavam, à guisa de blocos erráticos, na 'har- 
ração evangélica. Neste intuito, como prolegômenos à expo
sição exegetica das provas, evidenciamos o lugar prcemi- 
nente que os historiadores sagrados reservaram a P edro. 
Era um a convergência' admirável de índices, que tornava 
fàcilmente compreensível a investidura do primado e que, por 
sua vez, não se explicava razoavelmente senão por esta 
mesma investidura. Sôbre uma ou outra destas observações 
julgou o Sr. L. dever fazer alguma crítica ou contestar-lhe 
a procedênçiá:' Acompanhemo-lo de perto neste trabalho. '

............... . . ' * "V ; " •" ■" ■' '

: 38. Logo, nò princípio do nosso estudo citamos, èm
nota, uma observação interessante de V. S oloviev, a que êle  
chama “prova, por assim dizer estatística. Considerando que 
entre os discípulos imediatos de Jesus nenhum tem tantos
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direitos a um  lugar de relêvo como S. JoÃo, o apóstolo 
amado, contei quantas vêzes os Evangelhos e os Atos men
cionam a João e quantas, a  P edro. Verifica-se que a razão é, 
mais ou menos, de 1 para 4. S. P edro é nomeado 171 vêzes... 
(114 nos Evangelhos e 57 nos Atos) e S. J oão, 46 somente 
(38 nos Evangelhos, incluídos os casos em que êle fala de si 
mesmo, de modo indireto, e 8 nos Atos”) . I. R. C. p. 7.

O Sr. Pastor não se convenceu e sob o título “tiro pela- 
culatra” retrucou: “Perguntamos ao jesuíta por que foi omi
tido nessa operação o grande apóstolo S. Paulo. Não con
vinha ao Padre L. Franca nem a Vladimiro, de quem se so
correu, considerar sob ta l ponto de vista o apóstolo dos 
gentios;, pois, dêstarte, anular-se-ia o argumento de que 
ambos tanto  precisavam. Aqui, porém, estamos nós para o 
ajuste de contas. Vamos à  retificação. Restabeleçamos a 
verdade. Saibam o jesuíta e seu inform ante que, só no livro 
dos Atos dos Apóstolos, Paulo é nomeado 160 vêzes, enquanto,. 
nesse mesmo livro, Pedro é mencionado apenas 59 vê
zes”, p. 43. -

— Se o apressado pastor tivesse tido a prudência de ler 
melhor e de refletir um m inuto não teria engasgalhado tão 
lastimosamente num  qui pro quo deplorável. Por que foi .omi
tido S. Paulo? Mas, simplesmente porque se tratava de 
apurar qual o primeiro, no Colégio dos Doze, durante o mi
nistério de Cristo. O meu texto começava: “tôda a narração 
histórica do ministério de Cristo” . I. R. C. p. 6. O trecho 
de Soloviev, frisava “entre os discípulos imediatos de Jesus” .' 
E a êste prazo se reduzia o inquérito, porque assim o exigia• 
o estado da questão. Se Cristo instituiu um primado, foi 
entre os Doze que lhe havia de escolher o titu lar. Quando 
S. Paulo se converteu já  de há muito estava a  Igreja fun
dada e fundada segundo as instruções de Cristo (1 1 8 ) . O

(118) A frequência com que S. P aulo é nomeado nos Atos dos 
Apóstolos explica-se muito naturalmente. O livro de S. Lucas divi
de-se em duas partes. Na primeira, narra-se a história da Igreja
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reza v o v Z Z  w íá ^  encerrado‘ A natureza, portanto, da questão estudada exigia que se reduzisse

T f 83'®0 “  C0légi0 D x e - “ vida mortal
SoIo^ pv " QU?nd°  °  ”0SS° P pastor conclui que 
f ? loviev’ .Parece, ignoraya a  existência de Paulo! E a As
túcia do padre ou não percebeu a escamoteação, ou, de cáso 
pensado, a homologou”, p. 44, dá apenas mais um a prova 
psicológica de. quanto a tenacidade de uma preconceito pode 
entenebrecer a perspicácia da inteligência. 'Antes de tra ta r 
assim, p°r cima do ombro, a um homem da envergadura in
telectual de V. Soloviev, chamado pelo seu mais autorizado 
biógrafo um Newman russo, não ficaria mal ao pastor bra
sileiro começar aprendendo a fer e.compreendendo o que lê.

. / 39 \  ‘L°g;ica de Leonel França”, é.a epígrafe, sob a qual. 
se resumem três pequeninas críticas do Sr, Pastor a fatos de 
menos alcance. Mas convém acompanhá-lo sempre de perto.

“Porque Jesus, de uma feita, se aproveitou da barca de 
Pedro, conclui: durante a sua pregação é a barca de Pedro 
a preferida por Cristo para doutrinar as turbas” (I R c  
p. 7), p. 46. • -- - - .. . . .. v ' ' . \

primitiva. Ai aparecem todos os apóstolos. e entre êles, como iá 
vimos, num lugar de singular relevo, S. Pedro. Do cap. 13 em diante 
5. Lucas reduz a narrativa às viagens e. excursões de S. Paulo de’ 
quem foi quase sempre fiel companheiro. Só .muito de passagem e 
indiretamenté, enquanto se relaciona com o assunto principal ana- 
êÇe- de quando em quando, um ou outro apóstolo. Pela própria 

delimitação do assunto, S.’ Paulo aí giganteiá não como primeiro 
entre os Doze, mas como protagonista ao lado de figuras de menor 
importância (Barnabé, Selas, Lucas, , Silvano, etc.)., o seu nome 
como o de biografado em sua biografia, ocorre necessàriamente a 
cada passo. Salvo êrro, do cap. XIII em diante, o Apóstolo das 
gentes e nomeado 130 vêzes, ao passo que o nome de Jesus não 
aparece mais que 25. Não é mister tirar conclusões.
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— É ou não exato que, para doutrinar as turbas, Jesus 
subiu à barca de Pedro, e nela operou o milagre da pesca 
milagrosa de um simbolismo visível e altam ente significati
vo? (Luc. V, 3, sgs.) (119).

E’ ou não exato que, mais tarde, no lago de Tiberíades, 
após a ressurreição, é ainda na barca de P edro que, por m an
dado de Jesu s , aparecido na praia, outra pesca milagrosa 
se realiza? (João XXI, 3, 7, 11). É ou não exato que em 
outras ocasiões se diz, por antonomásia, que Jesus subiu “*à 
barca”, sem outra indicação (jró irXolov, Mat. VIII, 23; XIV, 
22; Mr. IV, 36; VI, 45), e esta barca de Jesu s  se opõe às 
“outras barças”? ( &\Xair\ota Mc. IV, 27). É oú não exato 
que nem uma só vez nos diz o texto sagrado que Jesu s  se . 
serviu de embarcações de outros discípulos nomeados expres
samente? Foi o que quisemos dizer, foi o que diz o Evangelho.
Õ símbolo que dêste fato se desprende convém não o es
quecer: fora da barca de Pedro, não se acha Cristo .

* * *

40. “Porque Jesus foi um a vez à  casa de Pedro, conclui 
“se se demora em Cafarnaum, na  casa de Pedro é que se 
hospeda” (I. R. C. p. 7). Admirável lógica. Para o filósofo 
papista, um fato isolado é revelação segura de um a lei que 
êle se apressa em divulgar. À falsa indução ju n ta  a igno
rância da Escritura, pois desconhece que a família de Jesus, f 
então residia na cidade de Cafarnaum. Se Jesus tinha sua. -  
casa nesta cidade, por que iria hospedar-se na  residência I 
de Pedro?’.’, p. 47. ' “ — I

(119) Bem o notou o insuspeito Lo isy : “L’équipe de'pêcheurs ‘ 
est en effet le collège apostolique, p r é s id é  p a r  P ie r r e , et que les íi 
poissons figurent le monde à conv.ertir... La pensée dominante de 
Luc est analogue à celle de Jean, à savoir: l’unité du corps apos- ■/, 
tolique, p r é s id é  p a r  P ie r r e ,  et instrument prOVidentíel de la cm - :: 
version du monde”. A. Loisy , L e s  E v a n g ile s  s y n o p t iq u e s ,  Paris, 1907,. ; l  
t. I, pp. 442, 446.
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Pena que a a lta  ciência eseriturística do Sr. L. não 
tivesse revelado aos leitores um  só texto, um  só em que se 
diga que o Salvador residia n a -“sua casa nesta cidade” de 
Cafarnaum . Enquanto não vêm os textos do Sr. Pastor 
vamos aos do Evangelho. Diz S. Marcos que ao saírem da 
sinagoga Jesus  e os que o seguiam “vieram à casa de Simão 
e André”, onde o Salvador curou a  sogra de Pedro; (M arc. 
I, 29; Mat. VIII, 14; Luc. IV, 38) . Pela tarde, sol pôsto, a  
cidade aglomera-se à porta da . casa já  conhecida, e Jesus 
multiplica os m ilagres. Daí por diante o Evangelista, sem 
mais indicações, usa de expressões como “à casa”, “para 
a  casa” (Marc. II, 1; III, 20; IX, 33)- (120). Que casa? Na
turalmente, a única de que nos falou, a única por êle 
anteriormente determinada, a  casa de Simão. Passado certo 
tempo, os coletores do fisco dirigem-se a Pedro para pergun
tarem  se Jesu s  não pagava o didracma do imposto. Não é 
interessante que, se-Cristo tivera “sua casa rem  Cafarnaum, 
os fiscais fôssem bater à residência de PEDRo^onde, no dizer 
do pastor, Jesu s  não se hospedara e apenas fizera “uma

(120) Há ainda aqui um matiz filológico interessante. S. 
Marcos nos lugares citados emprega -as expressões^ oix^p éis oÍxqv 
s e m  a r t ig o ,  que significam e m  c a s a  e p a r a  a  c a sa , mas p a r a  a  c a sa ,  
o u  e m  c a sa , d e  q u e m  n a r r a , o  c h e z  m ó i d o s  f r a n c e s e s .  S. Mateus, 
nos lugares paralelos, usa ás mesmas expressões, com o artigo, a 
significar em casa, na casa j á conhecida, mas n ã o  p r ó p r ia . Ora, 
é sabido, e tôda a antiguidade cristã o atesta, que S. Marcos foi 
“ o d is c íp u lo  e  in t é r p r e t e  d e  P e d ro " . O seu evangelho resume a p r e 
g a ç ã o  d o  P r ín c ip e  d o s  A p ó s to l o s ,: escrita- a "pedido dos primeiros 
cristãos que a ouviram. Torna-se então perfeitamente inteligível, - 
n o s  lá b io s  d e  P e d ro , a expressão do evangelista. O apóstolo referia 
comovido as cenas que se passaram nas margéris''do lago, nos diás 
felizes em que o Salvador se dignara escolher,'para sua, a morada 
do humilde pescador.da .Galiléia, Da c a sa  d e  J e s u s  só nos falam 
os evangelistas quando se referem à de Nazaré, e então empregam, 
S. Marcos inclusive, a expressão c o m  o a r t ig o .  (Mc. VI, 4; Mat. x ill’ 
57). Não é admissível esta confirmação filológica, tanto mais de-’ 
cisiva quanto menos esperada?

>.com
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simples visita à família do apóstolo” (p. 47)? Comentando 
esta cena por nós citada diz o protestante exegeta: “Ignora 
o padre que tal cena se desenrolara em Cafarnaum, onde 
Pedro residia e era muito conhecido. [E  por êste motivo em 
sua casa se deviam cobrar os impostos de todos os habitantes 
da cidade?]. Naturalm ente [êste naturalm ente é de um a in
genuidade deliciosa] na ausência de Jesus  [ausente na alta 
fantasia exegética do pastor; no texto evangélico, presente] 
ao apóstolo se dirigiam os referidos coletores. Ou pensa que 
sabiam êles tratar-se já  do primeiro papa”? p. 47 (121). Não, 
sábio e emérito pastor; na m inha ignorância das Escrituras 
nunca pensei ta l coisa. Pensei que o fato de se dirigirem os 
coletores a P edro, para cobrar o imposto de Jesu s , indicava 
entre um e outro um a relação mais estreita. Pensei, que, 
pagando ao fisco, por si e por Pedro, o Salvador lhe dava uma 
prova solene e pública de intimidade familiar, não conce
dida a nenhum  outro discípulo (122) . Pensei, e penso ainda 
agora mais convictamente, que o preconceito sectário, sôbre * IX,

(121) Eis o texto evangélico: “E chegando êles (os discípulos) 
a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam os di- 
dracmas e disseram: o vosso mestre não paga os didracmas? Res
pondeu: sim. E, entrando em Casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: 
Que te parece Simão? De quem cobram os reis da terra os tri
butos, ou o censo? Dos filhos ou dos de fora. Dos de fora, disse-lhe 
Pedro. Disse-lhe Jesus: logo, são livres os filhos. Mas, para que os 
não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro 
peixe que subir, e, abrindo-lhe a bôca, encontrarás um estater; to
ma-o e dá-o por mim e por ti”, Mat. XVII, 24-27.

(122) Pedro sempre singularmente distinguido por Jesus! Co
mentando o fato, Clemente de Alexandria (c. 200): “Bem-ayen- 
turado Pedro, o escolhido, o preferido, o" primeiro dos discípulos, 
único pelo qual pagou Cristo o tributo”. Qui dives salvetur, 21, M. G.
IX, 625. — Os outros discípulos perceberam a preferência, indica
dora de quem teria o primado na terra, e apenas partido Pedro, 
acercam-se de J esus para saber quem também no céu seria o pri
meiro. “Naquela mesma hora aproximam-se de Jesus e dizem: quem 
será o maior no reino dos Céus?”
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alem das premissas? Tudo menos issn An t • conclusao 
primeira enumeração de
meçarmos a interpretação dos textos apodícticos « s L ™  
declaradamente: “Ainda que não tivéramos outrok m o a™

. nos fora licito conjeturar com grande uma "
esignaçao de Pedro para futuro chefe da Igreja feita nes 

TOlmente peio próprio S alvador... Quanto até kqui disto’
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41. Mas o mal agrava-se ainda no parágrafo seguinte, 
intitulado: Filipe, papa? Ao entrar o Salvador em Jerusalem 
(João XII, 20), alguns gentios, desejando ver a Jesu s  acer
caram-se de F il ip e . Êste comunicou-lhes o desejo a Andre 
e  ambos o transm itiram  a Je s u s . Dêste fato, aproximado da  
atitude -  acima referida -  dos coletores do didracma em 
relação a Pedro, julga o Sr. Pastor que, em virtude da ló
gica leonelina”, “lógica extravagante”, se poderia interrogar
se Filipe também não era p ap a . . ,

_ Pedimos tão-sòmente ao Sr. L. apresente aos seus ei-
tores o trecho ou os trechos de meu livro em que se afirm a 
ter sido S P edro nomeado Papa, porque a  êle se dirigiram 
os arrecadadores de tributo em Cafarnaum . Se nao vier esta 
documentação comprobativa, — e não vira porque nunca 
existiu — não é a “lógica leonelina” que fica comprometida, 
é outra coisa, e bem mais grave.

42. S imão  foi o único dos apóstolos a quem Jesus 
mudou o nome. O fato em si já  é de um alcance singular. 
“Três vêzes, em tôda a  Escritura, observamos, mudou Deus
0 nome dos homens e em tôdas três se tratava de elevar um 
particular à dignidade de chefe dos eleitos. Mudou-o a 
Abraão, quia patrem  m ultarum  gentium constitui te, Gen. 
XVII 5‘ mudou-o a Jacob: appellavit eum Israel, dixitque 
e i . . .  gentes et populi nationum  ex te erunt. Gên. XXXV, 
10. Mudou-o finalmente a Pedro: tu  es Petrus, et super 
hanc Petram  aedificabo Ecclesiam meam. Mat. XVI, 18
1 R C 7 ' ^

__ Contesta o pastor: “Denota-L. Franca não ser mui
versado na Biblia, pois omite 4 vêzes em que houve m u
danças tais: Sarai, esposa de Abraão, cujo nome eus^ 
mudou para Sara (Gên. XVII, 15); Salomão, cujo nome foi ; 
mudado para Jedidia (II Samuel, XII:25), e Tiago e Joao, 
aos quais deu Jesus o nome de Boanerges (Marc. 111:17) •

‘■M*

■ .'î
• -
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E em qualquer dêsses casos não houve o intuito de “elevar 
um particular à  dignidade de chefe dos eleitos” . Eis aí- não 
três, porém sete vêzes, em tôda a  Escritura mudou Eteus o 
nome de pessoas”, p. 44.

— Ainda um a vez, baldam-se tôdas as tentativas suge
ridas pelo antipetrinismo protestante. Comecemos pelos 
filhos de Zebedeu. Boanerges foi apenas um dêstes nomes 
ou apelidos ocasionais que tão frequentemente usamos . em 
conversa. De um criminoso cruel dizemos: é um tigre; de 
um orador fecundo e solene: é u m a  torrente majestosa. A 
explicação do seu significado — filhos do trovão — encon
tra-se na cena referida por S. Lucas IX, 54 e sgs.: João 
e Tiago, indignados pela pouca hospitalidade dos samari- 
tanos, perguntaram  a Jesus, se sôbre êles deviam invocar 
o fogo do céu! Eis a razão do apelido Boanerges. Houve ii- 
gorosamente mudança de nomes? De modo nenhum O 
nome é próprio, pessoal; -filhos do trovão, foram chamados 
os dois irmãos. O nome mudado passa a  designar de modo 
estável e definitivo a pessoa com êle designada; os filhos de 
Zebedeu continuaram, no Evangelho, e na história do cris
tianismo, a ser conhecidos com os nomes primitivos, Tiago 
e João. Em tôda a Escritura, Boanerges aparece uma só vez.

Ò mesmo diga-se de Jedidia, “Amável ao Senhor”, título 
com que o profeta Natã chamou a Salomão. Só aqui apa
rece êste nome e por Salomão foi sempre designado na Es
critura o filho de David (123).

O nome. de Saiu. é.de mulher; não entrava nas nossas, 
intenções contá-lo; só tínhamos em vista os casos de homens 
Por êste mptivo, desde a 2.* edição do nosso livro, aparecida 
em 1928, havíamos trocado “pessoas” por “homens” a fim

(123) O próprio Sr. L. não está convencido da procedência de 
suas objeções, e, sangrando-se em saúde, acrescenta no rodapé da 
pagina: “cumpre observar que, nalguns dêsses casos, não houve 
em rigor mudança de nome. Um não foi dado em lugar do outro”’
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de tirar qualquer pretexto de ambiguidade O pastor em 
1936 continuou ainda a citar o texto da . e iça°  ^
Querendo, porém, incluir também o caso de Sara temos nele 
mais uma confirmação do que afirmamos, proporcionada às 
funções sociais que, entre os hebreus, podia d ^ p e p h »  o 
sexo feminino. A m ulher de Abraao havia de constituir, 
com êle, o tronco abençoado de onde sairia o povo elei .

Bem diferente é o caso dè Pedro. Ao vê-lo pela pn- 
m eir^vez, diz-lhe Cristo: “Tu és
chamarás Kephas, que quer dizer ed fato spTn
nome que Cbisto promete aqui mudar, ^  J
mie possamos precisar exatamente quando. Talvez na eieiL STS». - certo que n a  cena
ou lho impõe pela primeira vez, ou, se ja  o impusera, lho 
confirma: fu is  Pedra -  (Mat. XVI, 16). Os escritores sa
c ad o s  depois dessa mudança raras vêzes chamam-no com 
o antigo nome de Simão (quase sempre esse nome encon 
tra-se nos lábios de antigos companheiros e amigos do ap - 
tolo) Algumas vêzes associam-se os dois nomes: Sima 
PedÍ o T ) f ^ g r a  geral, porém, o apóstolo é designado com 
o seu novo e simbólico nome: Pedro. Algumas determina
ções numéricas têm aqui a sua eloquência. Salvo erro: -

• s. Mateus usa 2 vêzes a fórmula “S^
Pedro” (IV, 18; X, 2); 1 vez “Simao Pedro XVI, 16, nos
outros casos, 21, simplesmente P edro.

p 44 -  Muito bem. Mas se “não houve mudança , por.que c m ;
surar-me de haver omitido “4 vêzes em que f u v e ál  
Em que ficamos? houve mudança ou nao houve m“daaça, E 
a nota desdiz, e com razão, o que o texto d», nao 
rar-se à evidência da contradição, rasgando um •
preferiu conservar o sim e o não na mesma, pagma. de
»ma retirada possível; o texto dava ao leitor uma 'm p «»ao  d |  
resposta vitoriosa; a lógica e a coerência pagavam P
artifício.
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S. Marcos distingue bem duas fases: antes da vocação 
ao apostolado dá-lhe o nome primitivo de Simão (6  vêzes) • 
depois, só o designa com o nome de Pedro (19 vêzes). ’
_ S Lucas segue a mesma ordem: antes da eleição dos 
Doze 8 vezes ocorre o nome de Simão, depois, só o de Pedro 
18 vêzes (124). KO,

Em S. João, os dois nomes alternam-se sèm ordem pre
meditada e sem outra preocupação aparente que a da va- ' 
nedade literária. Algumas vêzes àisociam-se em SimãoPedro. .......... • ........... .

Nos 4 tos, o príncipei dos apósto lossó-é ,designado com 
o nome simbólico de sua missão: Pedro 54 vêzes (125)

..... °  Próprio Pedro, como escritor sagrado, já não usa sim
plesmente o antigo nome, mas, ou lhe associa o outro: 
Simão Pedro (II, I, 1), ou o substitui inteiraménte pelo novo 
Pedro (I, I, 1) .  . ’

“ ' s - . Paulo só _o. designa com -0: nome de sua função sin-
guiar. Simão não aparece uma só vez na sua pena. O 
príncipe dos Apóstolos é denominado; algumas vêzes, com o 
têrmo. grego. “Petrus” e outras, mais freqiientemente, com 
a forma aramaica, original e primitiva, Kephas.
. Seguindo na alheta aberta pelos historiadores sagrados 

tôda a cristandade só designa por Pedro o Príncipe dos 
apóstolos. O nome que lhe impôs Jesus, os séculos o res
peitaram .

Com o propósito mal disfarçado de apoucar o discípulo 
assim singularizado por Cristo, e desvalorizar tudo o que 
se lhe refere, escreve o Sr. L.: “Pedro, passaria a ser um V

V  (1Í ) -C0ni duas''e?ceçõès:“ 1 vez'antes' d a“vocàção 'ocorre o 
nom e S imao P edro” (V. 8 ) :  outra, depois, aparece o nome sim
ples de S imao .(XXIV, 34) mas, neste passo, o Evangelista não fala 
em nome proprio, refere palavras de outrem.

(125) Com 1 exceção: Tiago chama-o uma vez pelo seu an
tigo nome. Na visão de Cornélio ocorre 3 vêzes a fórmula: Simão 
chamado Pedro. '
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Ac,,„ln „prjo chamado Simão Pedro. É o sobrenome e o apostolo seua cndu

° s  r s . 1~

- - " " i s  r r £ £ £  r,™
trabalho das verificações m in ú c ia s ,  b a s t ^ S r c o r r e T  os"

a . , ) K ephas” S Marcos III, 16. E a S im ao , . . .
( k \ v Ov s v ) Keph Lisânias!) P edro” . S. Mat.
impôs o nome ( o v o  p a  , Sr Lisam ) P edro” . Po-
TV 1 Q. X  2- “S im ão , chamado ( U y b f i e v o s )  í -edku ^

r r - r a s  xzs&zzz ̂
a o r i f 4 M r  . - : i :

2 " V , 6 » Z o  w .t w .

r s —  V

V versão portuguesa de ^ ^ n ê r L ^ c f t a m a r i ;
d a  quase sempre pelos protestan es explicar então ã í
“Simão ao qual também por “deu o so-s
“mudança de nome”, e a subshtmçao de ctomou P & ^  nâo;;
brenome” do nosso adversár o^  ̂ pastor a barra mais longe.4
conhece. — Uma pagina adia Pohpdal a Igreja Romana-
“Na cena da confissão, de que fas x 4 :  13-16,|
para justificar as suas pretensões, r  ̂ ^  entanto, nesse
Jesus se dirige a Pedro chamando-lh , > Derar que JesuSi
momento, mais do que em qualquer outr , . - Q de domínio/
o denominasse Pedro, se queria realçar qua q visiv^i
entre os apdstolos», pp. 45-« . -  E o denominou: la esta, vísiv,

$
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o nome em sobrenome e diminuir o alcance do fato, o probo 
exegeta cala Mateus*, omite Marcos, silencia João e em
palma LtrcÁs!!

Concluamos: Desvanecidas as nicas levantadas pelo 
Sr. L., fica de pé a nossa primeira afirmação: “Três vêzes 
em tôda a Escritura mudou Deus 0 nome dos homens e em 
tôdas três se-tratava de elevar um particular à dignidade 
de chefe dos eleitos: Abraão. . .  Jaco b .. .  Pedro” . A nenhum 
leitor ponderado pode escapar a importância excepcional do 
fato. - - ...

43. Mas a  importância da mudança do nome está pre
cisamente no alcance de sua significação. Deus não rhamq 
em vão, nem as coisas nem as pessoas. O que Êle diz, é

Óra, que significa 0 nome dado a S im ao? Petros em 
prego, .quer dizer, como pedra em português,, tan to  uma pe
dra sôlta, calhau,, seixo (acepção mais frequente), quanto 
uma pedra firme, rocha, penedo (127). Quãl destas acep- 
ções escolher? O Evangelho (João I : 42) não nos quis deixar 
a possibilidade de errar e transmitiu-nos a palavra original, 
aramaica, de que se serviu Cristo. O têrmo grego traduz o 
arameu Kephas. E K ephas tanto na sua forma hebraica,

como sol ao meio-dia, o vers. 18: e Eu te digo que tu és Pedro. Mas 
o Sr. Pastor leu a cena só até o versículo 16. Dir-se-ia que uma 
lâmina, cúmplice dos preconceitos protestantes, navalhou do “seu” 
Evangelho tôdas as passagens “incómodas”. Seria de bom conselho 
que adquirisse um novo exemplar do texto sagrador íntegro; com
pleto, sem rasuras nem. mutilações...Do contrário„sé. vão multipli
cando desares como êste. Úm leitor malicioso dirá que 0 Sr. Pastor 
está falsificando a palavra divina e embutindo às suas ovelhas que 
não está na Escritura 0 que na Escritura está.

(127) Nesta última acepção pode ver-se, por exemplo, Sófocles 
Filotecte, 272; Edipo em Colónia, 19 e 1595. Na edição de Sófocles,' 
da Societé Les Belles Lettres, Paris, 1924, t. II, p. 90, 154, 217. ’
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como na aramaica, quer dizer ro c h a ,  fu n d a m e n to  p e d r o s o . 

Êste é o significado que lhe conhece e  lh e  d á  a  E s c r i tu r a .

(Job. XXX, 6; Jer. IV, 29) (128).
A Sxmão impôs portanto o Senhor o nome de pedra, 

rocha E por quê? É o Evangelho ainda quem no-lo explica. 
No mesmo momento em que Jesus diz ao discípulo privile
giado: “tu és Pedra” (129), acrescenta imediatamente: “e 
sôbre esta pedra edificarei a minha Igreja” . .

Pedimos encarecidamente ao leitor, grave na memória
os dois fatos incontestáveis:

l.o) o  nome d a d o  p o r  Cristo a S im ão  foi K ephas 

(João 1 ,4 2 ) ;
2.°) K ephas n a  E s c r itu r a  n ã o  t e m  o u tr o  s ig n if ic a d o  

se n ã o  o  d e  ro c h a  ou penedo (130).

(128) “Cefas, escreve o nosso contendor, significa u m  p e d a ç o  
á e  p e d r a  pedra utilizável em construções”, p. 45, Onde viu na 
Escritura * semelhante coisa, Sr. Pastor? Mais uma v.ez falta ao seu 
propósito: minha clava é a Bíblia. Aí está um clavinote de que se 
foi aperceber em outro arsenal menos seguro.

(129) De ora em diante, por maior fidelidade ao texto divino, 
usaremos, na exegese, a palavra-pedra, em vez de Pedro ^ raZ^  
iá a compreenderam os leitores. Pedro, em português, como em 
latim P e tr u s ,  é só nome de pessoa, não nome comum com signifi
cado próprio, não evoca a idéia de p e d r a ,  inseparável do grego 
P e tr o s  e mais ainda do arameu K e p h a .

(130) Ao Sr. Lisânias não agradou o apêlo para o original 
aramaico. “É claro que o Novo Testamento grego é que deve in
terpretar o sentido do aramaico, porque temos de aceitar o que 
está escrito no idioma em que o Espírito Santo transmitiu a reve
lação divina aos homens”. -  Aí está uma regra de exegese inau
dita! Quando sôbre uma redação derivada surge uma sombra de 
dúvida o melhor meio de dissipá-la é afastar o texto original e pr - 
mitivo. Duvidais da interpretação de um passo de algum pensado 
chinês? Não interrogueis a quem lhe conhece o idioma nativo. Ape
gai-vos à sua tradução em esperanto: é o meio mais seguro de e., 
chegardes à pureza genuína do sentido. — Quanto ao argumento d a ' 
inspiração do Espírito Santo, piedosamente invocado pelo pastor,

. ■ ' , £!
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-Rim -A° PArotestantism°. porém, não lhe convém o que diz a

Igrete d t  r 1' - 108̂ SUaS OTlgenS ~  revolta' aIgreja, de paixões mcUsciplinadas -  impôs-lhe a necessidade
e epreciar a autoridade que o condenou. Daí para a  sua 

exegese interessada a  árdua tarefa de entregar-se às mais 
— imeis acrobacias no intuito de defender o tadeten! 

ve . egui-Ia nestes esforços desesperados terá pelo menos

e c o ^ 11 ag6m: "  d6.VerÍfícar.«to-a um a vez, nrnS c”  
ncreto, 0 quanto pode 0 preconceito para escurecer a 

evidência da verdade. er a

Pedro, diz-nos o Sr. L., d esigna “um a pedra capaz de 
ser rolada, destacada e utilizada em um edifício” p. 91- & 
portanto, apenas “uma das (pedras) secundárias” ’ “Pedro e 
seus companheiros são delegados iguais dessa autoridade 
um ca”, p. 92; “simples pedra (à semelhança de todos os 

. Cr!staos a  quem êle mesmo [Pedro] chama “pedras vivas”) 
revelou-se uma pedra bem frágil”, p. 93 . Numa palavra, nada 

- de particular para Pedro; igual, em tudo e por tudo, a qual
quer dos Doze, a qualquer simples cristão! -

-  Exegese inverossímil, esdrúxula, inadmissível- entre 
muitos outros, principalmente pelos dois motivos seguintes:

ele e, antes de tudo, falso, porque, como veremos, o original de 
S. Mateus, divinamente inspirado, foi escrito em arameu e ainda 
prescmdmdo desta questão, constitui na realidade a mais grave L s  

reverencias. A sua hipótese reduz-se ao seguinte: Cristo chamou 
Cephas a Simão; Cephas significa pedra, rochedo. Mas 0 Divino 
Mestre nao escolheu bem os seus termos; disse uma coisa por outra- 
queria^ chama-lo seixo, calhau, pedrinhar Mais tarde, quando os 
seus discípulos lhe escreveram 0 Evangelho, o Espírito Santo in 
terveio e emendou a mão; sugeriu em grego um têrmo que corrigisse 
o.original mal escolhido por Cristo!! -  Uma exeeecp I L T ,

aTCntemelhaihteSt arrÍm°S’ QUe preconiza semelhantes prinriptos ?e

r x „ r aeir r hipó,eses'esu a es™ir-“ -  - s s -
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l.o _  Contradiz formalmente o significado bíblico do 
nome imposto por Cristo a S im ã o . Cephas quer dizer rocha, 
e a S imão impôs o divino Mestre o nome de Ceph a s .

2.o)   Torna o ato do Divino Mestre, ininteligível, in
justificável e sem nenhum a razão de ser. Se Pedro devia 
ser uma pedra secundária igual aos outros apóstolos, a se
melhança de todos os cristãos”, por que só a S imão mudou 
Cristo o nome e não aos outros onze? por que só a S imão 
e não a todos os cristãos denominou Cephas? Onde Cristo 
singulariza, o Sr. Pastor generaliza; onde Cristo separa 
distinguindo, o Sr. Pastor confunde atrapalhando. Pedro n o .. 
Evangelho, único entre os apóstolos, assinalado por Cristo 
com um nome rico de promessas e esperanças; P edro, pelo 
Sr. Pastor, igualado a todos os seus companheiros, apóstolos 
e fiéis, no nivelamento de uma identificação antibiblica. 
Entre o Evangelho e a exegese contorcida do Sr. L. não podia 

’ ser mais dissonante nem radical o antagonismo. ........ - -
Creio que êle mesmo o sentiu. E depois de haver tra 

tado três ou quatro vêzes da incómoda questão do nome 
de P edro, mais um a vez sôbre ela volta, no fim do seu vo
lume. “Mas afinal, por que motivo a  Simão deu Jesus o 
sobrenome de Pedro”? p. 137. A resposta natural era porque 
lhe destinava na estru tura da Igreja uma função significada 
simbolicamente por êste nome. Mas esta interpretação êle a 
afasta com duas linhas: “Debalde procurará o leitor sincero, 
nas páginas do Novo Testamento qualquer vestígio de tal 
privilégio ou primazia”, p. 137. Já  sabemos — e mais ao 
diante ve-lo-emos ainda melhor — à custa de que violências . 
cirúrgicas inomináveis o pastor sincero, conseguiu embrechar 
no seu leitor semelhante convicção.

Afastada assim com um  gesto muito desempenado. a  
interpretação de tôda a antiguidade cristã, vejamos a do novo . 
valor mais alto que se alevanta. Pedro, diz-nos o Sr. Pastor, 
“aparece, na história do Evangelho. . .  fraco na vida espi-
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ritual como nenhum  dos discípulos fiéis m n  at
mentos mais decisivos em que sua (, 3 ) ' Nos mo'
à  prova, revelou-se êle como a  areia m r^ lglOSa fm Posta 
dorso instável dos m ares” n m  n  * dlÇa °U COmo 0

s s r  z  z r í ? * ^

; que o FUho *  Deu; e r g u e i  no ^  ? £  “ “ *"**>

quantos mais perto beberam na fonte dos ensinamentos sa 
grados, que propusesse semelhante exegese? Pio que não- 
dectoidamente a hermenêutica protestante é aqui T r l Z l ’

.. Má.S. .este, titulo;,naO: .a recomenda; e a  sua-originalidade não

S s  S: ggUu ^ T :- ^  raz°es> prmcipahnente

n n w  ~  EStó T  abertU contradi?ão consigo mesma Ém
h ■ qT  °  S r L - nã°  estava em  talas com a expli

cação da smgulandade do nome, ensinava/aos-seus leitores 
sinceros” que o Mestre encontrara em Pedro “a  expressío 
e uma energia mascula, de uma vontade forte, de uma po

derosa iniciativa, elementos valiosos que a ação do D iv L

(131) Pouco adiante enumera o Sr Pastor r» „ -
e repetida em outros lugares.) as fraquezas e as ntit, ri numeraçao 
síveis em que se manifestou o temperamento à« tU?eS repreen~

......Simã°; dissuasão dè Cristo dos sofrimentos redento lmpulsiV0 de
orelha de Marcos, negação de Cristo Tato 1  I n ío  ’ T *  da 
eterna confusão entre as qualidades’ ‘ * *
atributos de s«a função social. Simão com I f  T L  ^  6 08 
do seu temperamento passou; Cefas com a estnhi nquezas
que lhe assegurou a promessa de Cristo há vint ? lnconcussa 
o fundamento indestrutível da sua Igreja 86 08 COnstitui
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Espírito aproveitaria para torná-lo um  pescador de ho
mens. . .  traços de caráter, que sob a divina orientação fa
riam  de Simão o grande apóstolo Pedro, — resistente, firme, 
n a  obra da evangelização”, p. 45. — Agora mudou a clave. 
Em que ficamos? Alt o Divino Mestre encontrara na fisio
nomia do pescador energia máscula, vontade forte, pode
rosa in iciativa.. .  resistência, firmeza, na obra da Evangeli
zação. Aqui o que aparece na história do Evangelho é um  
Simão “fraco na vida espiritual, como nenhum  dos dis
cípulos fiéis”; “areia movediça”, “dorso instável dos .ma
res” . O Divino Mestre errou no diagnóstico do caráter de 
Pedro? A história do Evangelho contradisse as apreciações 
de Cristo? Com mais probabilidade, é o Sr. Pastor que já 
não sabe a quantas anda; as suas teorias lhe andam às 
testilhas umas com as outras; inventadas segundo as neces
sidades emergentes da causa ainda não se puderam pôr de
acordo.............  .......

Mas as contradições não param aqui. •Outrora dizia
-se-nos que Pedro significava uma pedra “capaz de ser ro
lada, destacada e utilizada em um  edifício”, p. 91, “uma 
simples pedra, à semelhança de todos os cristãos”. Esta, 
a primeira exegese; exata? Mas então como conciliá-la com 
a presente? A natureza de pedra rolante como torná-la com
patível com a função educativa de firmar e consolidar que 
ora se lhe atribui? “Nada melhor para essa finalidade espi
ritual diz o Sr. L., do que o sobrenome indicativo de re
sistência — Pedro”, p. 138. De resistência, Sr. Pastor? re
sistência de um  seixo que o peão arreda do caminho, copei 
o pé, ou o pedreiro coloca aqui ou ali, nas emergências de 
sua construção? Nada melhor do que êsse sobrenome indi 
cativo de resistência? Mas também nada mais em antítese 
com quanto nos foi com tanto zêlo inculcado anteriorm ente., 
Quando se tratava de remover de Pedro, a função de funda, 
mento da Igreja esvaziou-se-lhe o nome de todo o conteúdo 
de resistência, estabilidade e firmeza; agora a  êste mesmo.

'-m
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nome atribui-se um a finalidade pedagógica impossível sem 
o conteúdo dessas idéias. Que faria Pedro na hipótese do 
nosso pastor? Quando lhe salteassem as tentações de desâ-

• nimo, de fraqueza, de inconstância, diria de si para si: “Ah! 
assim é, isto não tem remédio; já mo havia predito o divino 
Mestre; Êle mudou-me o nome para o de pedra rolante 
dessas que por aí andam ao capricho de viandantes e alve- 
neis, joguête dos homens e das coisas. E os nomes divinos 
nao se enganam; significam o que é; pedra rolante sou e 
pedra rolante hei de ser tôda a m inha vida” . Eis como “a 
lembrança da promessa evocada pela significação dêsse nome 
daria ao fraco Barjonas ânimo para  prosseguir na vida es
piritual”, p. 138. Evidentemente quando se elaborou esta 
última teoria a primeira tinha-se eclipsado momentânea
mente no olvido. As duas juntas não podem coexistir. Es
peremos, pois, com paciência, que as teorias aventadas pela 
exegese do protestantismo indígena tenham , saído do caos

‘ antilógico da incoerênciá 'primitiva: ..........

2. Mais, .porém, do que pelas suas antinomias internas 
rejeitamos a interpretação do Sr. Pastór por altam entè  

-■ ofensiva dos atributos divinos.. Não se podia propor maior 
desafio à verdade infalível de Deus. Então os nomes im
postos pela soberana veracidade são inverdades clamorosas 
em aberta oposição com a realidade? Então Deus denomina 
afirmando que é o que não é? Então, Deus, “para dar ânimo 
ao fraco Barjonas”, asseveraria um a.falsidade inconcebí
v e l? ... Simão é “areia movediça”; e Cristo diz-lhe: tu  és 

.., Pedra. Simão é “como o dorso instável , dos mares” • e 
Cristo diz-lhe: tu  és Pedra!!! Em que pontò da Bíblia apren
deu o Sr. Pastor esta teoria inaudita sôbre os nomes impostos 
por Deus?

Ah! o grande mal do Sr. Pastor foi fechar o livro divino 
para entregar-se aos devaneios de uma fantasia apaixonada.
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Se houvera lido com docilidade e respeito a palavra de Deus, 
não teria aventado tan tas antilogias e tan tas enormidades.
Lá encontraria o nome e a razão do seu significado: “tu  és 
Pedra e sôtare esta pedra edificarei a m inha Igreja” . Mat. 
XVI, 18.

Agora já  se poderá avaliar quanto vai de exegese a 
exegese.

Onde Cristo diz a Simão: tu  és Pedra, os católicos in
terpretam : logo é Pedra, e na Igreja de Deus desempenhará 
uma função significada pelo simbolismo dêste nom e. __

Onde Cristo diz a Simão : tu  és Pedra, o Sr. L. inter
preta: logo Simão não é Pedra, é areia fôfa, é água move
diça. O seu nome é “de animação”; porque êle é “fraco 
como nenhum  dos discípulos fiéis”, êle se há de lembrar 
que não é, nunca foi, nunca há de ser Pedra. E com esta 
recordação será inefàvelmente consolado! Foi o grande prê- 
mio que lhe deu Cristo, quando, a êle, único entre todos os 
discípulos, lhe' disse aquelas grandes e solenes palavras: ~ 
Bem-aventurado és tu, Simão Barjona!

Enquanto para defender uma causa perdida os protestan
tes vão assim arquitetando teorias esdrúxulas, extravagantes, 
contraditórias e antibíblicas, atenhamo-nos à simplicidade 
das palavras divinas, sem comentários comprometedores:

Uma promessa: “tu  te chamarás Pedra” (João 1, 42).
Uma realidade: “tu  és Pedra” (Mat. XVI, 18).
Uma explicação: “e sôbre esta Pedra edificarei a minha 

Igreja” (Mat. XVI, 18).

§ 2. Promessa e investidura do Primado

44. Incontestàvelmente Pedro ocupa nos Evangelhos 
um lugar de preeminência. Para negá-lo, fôra mister fechar 
os olhos à evidência m eridiana. O Sr. L., num  esforço bal
dado, tentou diminuir o valor de um ou outro nesta multidão s 
de índices convergentes. Como acaba, porém, de ser demons- :
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trado, nenhuma das suas observações procede. O seu resul
tado foi contraproducente: os argumentos, postos incauta
mente em dúvida, saíram, da prova, mais firmes e irres- 
pondíveis.

O estudo, porém, que, aqui fizemos foi, apenas, preli
m inar. Ao lado dêstes, que poderíamos cham ar textos-ín
dices, há outros, mais claros e diretos, mais solenes e deci
sivos em que o Divino Salvador confia a Simão o múnus 
supremo de governar a sua Igreja. Passemos a  examiná-los.

. O primeiro encontramo-lo em S. Mateus XVI, 16-19. 
Ei-lo:, Jesus interroga os seus discípulos: “E vós quem dizeis 
que eu sou? Respondendo, disse Simão Pedro: tu  és o Cristo, 
Filho de Deus vivo. Respondendo-lhe, disse Jesus: Bém- 
-aventurado és tu  Simão Barjona, porque não to revelou a 

; carne, e o sangue mas sim meu Pai que está nos céus. E 
eu te digo: tu  és pedra e sôbre esta pedra edificarei a fninha 
Igreja e as portas do Inferno não' prevalecerão cohtfã“elá. 
É eu te darei as chaves dos ceus. E tudo o que ligares ná 
terra  será ligado também nos céus e tudo . o que desligares 
na terra será também desligado nos céus” .

“Texto capital, passo de significação transcendente, es- 
- crevemos nós, antes de o comentar (IRC.- p. 14). Sôbre a 

sua clareza meridiana nao levantaram a menor sombra de 
dúvida quinze séculos de cristianismo.”

Inverdade clamorosa, protesta logo o Sr. L. “É escan
dalosa a declaração do je su íta ... Ao fazer essa falsa decla
ração, S. S. demonstra, mais uma vez, que não lhe" falta 
ciência, mas consciência, pois não sabe, porventura, o douto 
jesúíta, que, em flagrante desacordo com a exegese romana 
dos textos, escreveram luzeiros dos mais famosos entre os 
Santos Padres e -que a Igreja 'do Oriente sè separou da ro
mana, em o século XI, discordando da pretensiosa exegese 
desta? p. 70. Ê cita na página seguinte S. Agostinho, num 
texto que mais abaixo havemos de analisar minuciosamente.

.com
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O pastor costuma ser muito precipitado e quem corre 
com desatino tropeça sem remédio. O texto que examiná
vamos e de que fizemos a afirmação acima é  S. Mat. XVI, 
16-19 (IRC., p. 14). O Sr. L. abre a sua crítica com estas 
palavras: “considerando o texto de Mat. XVI. 18 escreve L. 
Franca etc./* p. 70. —- Quem autorizou o ciente e consciente 
pastor a mutilar o texto? Quando eu analisava uma perícope 
de 3 versículos, com que direito a reduz êle a um  só? Se 
eu citei Mat. XVI, 16-19 como se abalança a truncar a ci
tação feita e transform á-la em Mat. XVI, 18? Queres a razão 
leitor amigo? Dêste texto capital — leia bem. Sr. L., leia 
bem, o texto capital é Mat. XVI, 16-19. — S. Agostinho 
nunca levantou a menor dúvida que encerrasse um a pro
messa de primado feita a S. Pedro. Apenas do versículo 18 
deu algumas vêzes um a interpretação diferente da tradi
cional, e que êle julgava provável ao lado da outra, igual
mente provável (132). Esta dúvida, do. S ..Doutor, relativa ,a 
um  verseto, o Sr. Pastor, mediante o adminículo de um  corte 
oportuno, estendeu-a a todo o texto que eu examinava. São 
recursos polêmicos frequentes em quem discute muito preo
cupado com a ciência’ e consciência.. . dos outros.

Relativamente à separação da igreja do Oriente é outro 
equívoco em que se em aranha o pasto r. Fócio, o grande 
autor do cisma, não negava o primado de S. Pedro, queria-o 
para si; não se insurgiu contra Roma senão porque ambi-

(132) Parece até que S. Agostinho, nos próprios lugares em 
que propunha a exegese que havemos de examinar mais tarde, tim
brasse em afirmar o primado de S. Pedro, sôbre que nunca levantou 
a menor sombra de dúvida. “Ac sic Fetrus .ab hac petra appellatus 
personam Ecclesiae figuraret quae super hanc petram aedificatur, et 
accepit claves regni coelorum" (Retract. I, 21; ML, XXXII, 618: 
“Idem ergo Petrus a petra cognominatus beatus, Ecclesiae figuram 
portans, apostolatus principatum tenens etc.”, Serm. 76, n. 2, 3;
ML, XXXVIII, 479). Aí está. S. P edro recebe as chaves do reino dos
céus e representa a Igreja pelo primado, de que, entre os apóstolos
se acha investido: apostolatus principatum tenens.
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Pedro e o corifeu dos apóstolos, a quem foram confiadas^s 
chaves das portas do céu» (133) . “A Pedro foi cometido o

i T ^ a J ° i UT rT  <134)' Como íê  0 past0r- s6toe 0 
-  n » r s  r  ’ Sr- L • sôbre 0 text°nao levantou duvidas , o cristianismo primitivo, a menos 
que nao nos sejam comunicados os escritos dêstes “luzeiros

fe c h a ^ o r n fn 0? 8/ 11̂ 6 °S Sant°S PadreS” obstinadamente fechados na pasta do nosso adversário . Enquanto não vierem '
a íuz da publicidade fica de pé o que afirmamos, Na Igreja 
dos 15 primeiros séculos, encontram-se herejes rebeldes que 

, se separam de, Roma ^  fato-muito comezinho e pouco signi
ficativo na historia, das.misérias humanas; — não se encon
tra, porem, quem negue haver sido Pedro investido por 
Cristo do primado na sua Igreja. Q fato é importante e de- 
çisivo. E.um a verdade “clamorosa” contra o protestantism o.

, Quem ha de crer .que só depois de 15 séculos, um frade após
ta ta  teria-.encontrado o sentido genuíno do texto que inte " 
ressa essencialmente a constituição da Igreja? Quem poderá 
conciliar , esta aberração incompreensível do cristianismo de 
1.500 anos com a promessa formal de Cristo, de estar co m - 
a sua Igreja todos os dias até a consumação dos séculos9 * * 
Verdade clamorosa! ’

45. Passemos à exegese do texto de S. Mateus infe
lizmente nenhuma novidade trouxe ao. debate o pastor 
brasileiro. N a . efervescência dos primeiros estos de revolta 
contra Roma, os antigos protestantes forcejaram por dar à 
célebre perícope evangélica uma “interpretação» de combate 
Rebelados contra o sucessor de Pedro, impunha-se negar a

(133) Epíst. I, 8, 25; MG. CII, 661 A.

(134) Ad Amphil. q. 97 MG. CII, 909. Textos análogos poderiam 
citar-se em barda. Cfr. Hergenrõther, Photius, III, 336.

licas.com
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P edro o direito de governar a  cristandade. As palavras de 
Cristo, “sôbre esta pedra edificarei a m inha Igreja” nao se 
aplicavam ao apóstolo mas ao próprio Cristo . Com o empo 
serenaram os ânimos e os sucessores de Lutero oram, 
pouco a pouco, abandonando-lhe a exegese insustentável. 
P l u m m e r , alegando a  autoridade de outro correligionano 
B riggs, resume bem a história quando escreve: toda, as
tentativas feitas para explicar a “pedra” sem referi-a  a 
P edro fracassaram vergonhosamente” (135). Pois foi esta 
hermenêutica, tan tas  vêzes vergonhosamente malograda e 
hoje definitivamente m orta, que o Sr. L., ainda um a vez, 
se esforçou debalde por galvanizar, condenando-a a  mais 
um desastre irremediável. Pela milésima vez somos obri- , 
gados a repetir-lhe que a  interpretação é, de todo em todo, 
inaceitável. Texto e contexto de S. Mateus dão-se as maos 
para proscrevê-la sem esperanças. _

Antes de tudo o contexto. Leámõs de novo a pencope.’ 
Pedro num a confissão magnífica proclamara a divindade de
Cristo: .

“Respondendo-lhe disse Jesus:
Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, ,
Porque não to revelou a carne e 0 sangue 'j
Mas sim meu Pai que está nos céus. . ;
E eu te digo: . ;í
Tu és Pedra e sôbre esta pedra edificarei a minha Igreja ^
E as portas do Inferno não prevalecerão contra ela 
E eu te darei as chaves do Reino dos Céus 
E tudo 0 que ligares na terra será ligado nos Céus ^ |  
E tudo 0 que desligares na terra será desligado nos Ceus[’

(135) Ap. Lebreton, La vie et Venseignement de Jésus Christ|  
Notre Seigneur, Paris, Beauchesne 1931, t. I, p. 428. |
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A Simples inspeção m aterial do trecho evangélico uõe 
para logo em relêvo a sUa coesão e harm onia interior des- 
truida completamente pela hipótese protestante. ’

Em todo êle, Cristo fala a  Pedro e só a  Pedro, desig
nando-o por todas as formas que podem individuar uma
S ° ar ^  n T e de °IÍgem  <Simã°)- o nome de família (Bar- 
J a, filho de Jona), o nome imposto por Cristo (Pedra) 
o pronome pessoal em todos os casos (tu, a ti, te ) . Como 
neste contexto tão cerrado, tão homogéneo, destacar um 
meio versículo (sôbre esta-Pedra edificarei a  m inha Igreja) 
em que, sem nenhum a transição, sem nenhum a advertência 
passasse o divino Mestre a falar de si? Antes e depois, só se 
fala de P edro, e as seis palavras acima, articuladas neste 
todo indivisível, e á  êle ligado por uma conjunção copu- 
lativa e, deveriam interpretar-se de outra pessoa?' Im
possível. "

Mais. Pedro, iluminado - por 'uma revelação do alto 
confessara a  divindade de Cristo . Em recompensa o divinú 
Mestre vai dizer-lhe -  e eu te digo, fórmula solene! -  o 
que o seu amor e a sua onipotência farão do humilde pes
cador da Galiléia. E todo o texto desenvolve, com o simbo- 
hsmo do nome prometido e imposto (tu és pedra) as fun
ções do apóstolo na fu tura Igreja: dar-te-ei as chaves 
tudo o que ligares... tudo o que desligares. Ainda uma 
vez, como interromper esta sequência de idéias, como partir 
o fio dêste pensamento, para introduzir nesse contexto 
um a alusão feita por Cristo a si mesmo? Inadmissível (136)

■ ■ . i . . . . . .
.  .,.(136) Comentando as palavras de Cristo escreve S João Cri- 

sostomo: . “Resposta verdadeiramente divina: os 'dois privilégios ou
torgados aqui a Pedro — o de perdoar os pecados e o de ser o fun
damento inabalável da Igreja, -  só um Deus podia : conferi-los 
Quem concedeu a Pedro um dom maior: o Padre ou o Pilho? O Pai 
concedeu-lhe a revelação do Filho, o Filho deu-lhe o de difundir 
Por toda a terra o conhecimento do Pai e o seu, e confiou-lhe a 

e, simples mortal, todos os tesouros do céu, entregando-lhe as
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O próprio Sr. L. parece que sentiu quanto de ábsono e 
incongruente apresentava a sua interpretação e procurou 
atenuar nos leitores a impressão desagradável, aproximando 
do texto de S. Mateus um de S. João que lhe pareceu se
melhante:

“A linguagem do Divino Mestre é, as vêzes, tão singular 
que o sentido comum das palavras poderia levar ao maior 
dos erros (137). De fato vimos que quando Cristo disse: 
“Desfazei êste templo e eu o levantarei em três dias” (João 
11:19) não afirmou o que diz o simples curso das palavras. 
Sua sentença teve sentido muito diverso. Pela palavra 
templo designou êle o seu próprio corpo, p. 84. — É de la
m entar que o pastor não refletisse mais de sobremão para 
ver a imensa distância que vai de caso a  caso. Em S. João 
as palavras de Cristo harmonizam,-se perfeitamente com o 
contexto: ao pedido de um milagre, como sinal de sua 
missão divina, responde o Salvador refèrirido-se à sua fu
tu ra  ressurreição. Em S. Mateus, antes e depois da perícope 
estudada, Cristo fala, não de si, mas de P edro e só de 
Pedro. No primeiro caso, imediatamente antes das palavras 
mal interpretadas pelos judeus, o Senhor não falara do 
templo material; no outro caso, imediatamente antes, diri
gira-se ao apóstolo e o chamava simbolicamente pedra, tu

chaves”. In Mat. Hom. LIV. Vá o leitor arquivando na memória 
como a Igreja primitiva interpretava as palavras de Cristo. S. João 
Crisóstomo foi patriarca de Constantinopla e um dos mais notáveis 
exegetas da Igreja grega, contemporâneo de S. Jerônimo e de. S. i 
Agostinho. Mais tarde o pastor brasileiro, a esta lição veneranda , y 
dos séculos, chamará “ardilosa interpretação”, “proeza de escamo
teação” da “Igreja romana” e dos “doutores católicos”, p. 74.

(137) Vá notando o leitor tôdas as precauções oratórias dêste 
exórdio. A linguagem de Cristo é “singular” . Para entendê-la sem ^l 
êrro é mister pôr de lado “o sentido comum” das palavras. Porque :/y 
sem todos êstes recursos “científicos”, a exegese protestante esboryg* 
roa-se como um castelo de cartas.
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Z Pl d m ' P° r  Últim° ’ a fim de evitar qualquer possibilidade 
qu-u^co por parte  dos leitores, acrescenta o 4 o Evan

gelho a declaraçao explícita de que Jesu s  “falava do templo

É Em s: Mmids nem o* -  J 2 SEsemelhante. E aqui impunha-se ela com muito mais im' 
penosa necessidade. Uma incompreensão do pensam ento7 -  
vmo podena levar a  um êrro essencial e de gravísstoas con 
sequências na constituição da Igreja. De fato, 15 séculos de 
cristianismo e ainda hoje todo o catolicismo não deram 2  
T O e s ^  Evangelho outra .intorpretaçãorsenão a  exfgida 
peio sentido comum das palavras” . Com o significado re- 
condzto e esotenco só atinou, no século XVI,. um  frade revol
tado contra as autoridades que lhe condenavam os erros 
Quem adm itira semelhante economia na  Providência divina?

COnCUÍar C°m a promessa iufrustrável de 
Cristo^de estar com a sua Igreja “todos os dias até à  con-
sumaçíw dos séculos?” A aproximação dos dois textos, íohgé
t r i r f  ̂  UT  SemelhanÇa’ não fêz senão Miblinhar os con
trastes e confirmar a  verdade.

46.  ̂Do contexto imediato passemos à análise direta do 
proprio texto. Pedro, único entre os discípulos, fôra distin
gindo, pelo Pai, com a revelação da divindade e da messia- 
nidade de Cristo, e a externara num a confissão magnífica 
que vinte séculos de cristianismo repetem em homenagem de 
adoração comovida (138) . O Salvador volta-se para o após-

" ' S1 i* (!?8) +“Ce dial0gue> coment;a Lagrange, a continué dans la 
suite des -temps.- Le siége de Fterre a toujours cbhfessé la dMnité
í a i t  US’̂ et Chacune de ces confessions a mieux-manifesté combien 
etait veri dique la parole du Fils de Dieu à son égard dans la per- 
sonne de Pierre.” “Nenhuma outra palavra saída de lábios humanos
i i Z 7 e P°T ^  Vez. LlPPERT’ te^  ^ivez na história universal s ig n í  
ficado e alcance tao prodigioso como a palavra pela aual simãn 
o Pescador do lago de Genesaré, recebeu a promessa de que seria

tr. ta „  ” “  w8 IgreÍa”' “ * K>rChe CmSti’ 1 R *»£
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• ^ 0 n nroclama: bem-aventurado. É a  únicatolo privilegiado e o proclam ^  a  um indivíduo,
vez, em todo o Evangelh , q , ® - solene! E depois
o Divino Mestre se Z ^ e s  estilos: “e e« te
continuando na majestade s g apóstolo

L ^ e  ^ T s u ã m n ç ã o  singular 
assim d is t in g u i  o e 0utrora lhe prometera (Joao
na fu tura  Igreja. O nom q lh0 impõe ou
I. tu  te cham aras ^ “ ^ ^ m o o l l s m o  pro-

Z d ó ” “tu és* S T .  sôbre esta pedra edificarei a nunha

Igreí ” ' referir o segundo membro do verseto a  outrem 
Como refer g ó todo o contexto, como ja vimos,

que nao a PEDR° . N^  ã é a própria construção gra- 
que elimina essa interpretaç , JLrfbilidade de relutân- 
matical do^textoi^que a  e x c ^   ̂ q hemistíquio

2 óTpedra .
T Z  T p — Í e  S a  outra, impunha-se em grego a 

adversativa ôe, mas, hriòè ravrv • , r a .do Se- /■

E £ * £ £ £ ■  en-

ír«£T c
guinte, de m aneira ^ otls“ a^ r , l de ^ e r a n a .  Pódena 
expressão metafórica, a mesma autoridade sooerai

deSeir l ” " a S d o u  “O demonstrativo enfático- e
tentou enervar-lhe a fôrça concludente
pícia? É ver. “O demonstrativo taute  esta no g
minino e pertence gramatical e logicamente a  pa avra p ’
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r r u 3 ; ; m“ ente- Não ^  ^  « ■
Aí está-um  argumento que não teria saído da pena do 

cliente do Sr. Pastor. Eduardo Carlos Pereira, que em teo
logia e exegese descaiu muitas vêzes, era um  gramático de 
valor, e, como todos os seus colegas, ensinava que o adie- 
tivo concorda com o substantivo em gênero, número e caso, 
sem que desta concordância se possa inferir que um demons
trativo não demonstre o que demonstra. Encontro esta frase: 
“eis a baía de -Guanabara; neste pôrto magnífico podé an
corar a maior esquadra do mundo” . Intervém a gramática 
do Sr; L.: “neste pôrto” não tem relação alguma “com a 
expressão antecedente — baía-de Guanabara, porque neste“ 
está no gênero masculino e , Guanabara é nome próprio do 
gênero feminino” . Saibam quan tos... que doravante, deverá 
construir-se o período, inglêsmente, da seguinte forma: “eis 
a baía de Guanabara, riesfa pôrto magnífico”,-etc. Ah!-como' 
hão de fremir indignadas as cinzas do gramático paulista!

Continua a crítica: “Além disso, o ‘demonstrativo en
fático’ teologicamente só se pode referir aí à pedra confes
sada por Pedro — ‘o Cristo, filho de Deus vivo’, porque 
só êste, como vimos; por sua natureza, poderia resistir ao 
poder do Hades”, p. 92.

Como se a onipotência de Cristo não pudera dar à sua 
Igreja uma autoridade que a defendesse de todos os assaltos 
das forças do mal. Magnificamente S. Crisóstomo: “Jesus 
tra ta  aqui a S. Pedro como seu Pai havia tratado Jeremias 
quando lhe disse que o tornaria como um a coluna de ferro 
e um muro de bronze” (Jer. I. 7 ) . Com uma diferença: o pri
meiro só se achava exposto aos ataques de seu povo; o 
segundo “seria forte contra o mundo inteiro” (139). o  mais 
interessante, porém, é aquêle “teologicamente” . Gramatical-

(139) In Mat., Hom. LIV.
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mente impõe-se o sentido clássico do texto, mas “teologica
mente’’. . .  A teologia “protestante” tem exigências imperio
sas às quais tudo deve ceder, mesmo à evidência da palavra 
divina. Dentro em pouco, verão os leitores um caso típico 
desta mentalidade deformada pelo preconceito.

A palavra de novo ao pastor: “Ouçamos ainda o mesmo 
apóstolo [S. Pedro]: ‘Seja notório a todos vós e a todo o 
povo de Israel que em nome de N. S. Jesus Cristo Nazareno, 
a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mor
tos no tal nome que digo é que êste se acha em pé diante 
de vós já são. Esta é a pedra que foi reprovada por vos, 
arquitetos, que foi posta pela primeira fundamental do 
ângulo’ (Atos IV: 10-11). Aqui, concluiria a lógica de 
L. F., aplicada ao uso de um  demonstrativo enfático, que o 
coxo de Jerusalém é ‘a pedra fundamental’, porque um 
‘demonstrativo enfático’ liga o coxo da penúltima frase a 
pedra da última. Incontestavelmente, L. Franca e, no campo 
da exegese bíblica, um digno êmulo de Papias”, p. 92. — 
Duas perguntas ao crítico tão perspicaz em descobrir seme
lhanças onde só há contrastes.

O coxo de Jerusalém é chamado imediatamente antes 
“pedra”? Não? Então o “esta” pedra não pode referir-sé a.  ̂
quem, nem aqui nem alhures, foi chamado Pedra.

Quem constitui o assunto principal do período anterior, 
no trecho dos Atos? Cristo: pois a Cristo e só a Cristo se 
refere esta pedra. No trecho de S. Mateus , de quem fala : 
Cristo antes e depois da frase que analisamos? De P edro e 
só de Pedro. Pois a Pedro se refere o nesta pedra do segundo
membro. .

Concluindo: o que na leitura apressada e apaixonada,
do Sr. Pastor se lhe afigurou objeção vitoriosa, lido com 
atenção e serenidade gramatical, é apenas mais um argu: 
mento por contraste. ,

47. Se as investidas contra o “demonstrativo enfático - 
fracassaram lamentavelmente, não são destinadas a maiores.

§
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triunfos as razões tiradas da diferença entre Petros e petra 
existente no texto grego. Já vimos que Cristo impôs a 
SiMAo o nome de K ephas, que significa pedra, rocha. Entre 
os helenistas, foi K ephas chamado Petros, por melhor se 
adaptar a desinência masculina a um nome de homem (140). 
Mas a, diversidade de gênero não eliminou a significação 
originária de pedra. A diferença, pois, existente na versão 
grega não tem outro motivo, senão uma necessidade lingúís- 
tica. No grego, Petros adapta-se melhor à designação de um 
homem, petra exprime com. mais propriedade o fundamento 
rochoso sôbre que se eleva uma construção. ' -

Mas se em algum espírito sobrepairasse ainda uma som
bra de dúvida, acabaria de dissipá-la a consideração óbvia 
de que esta diferença verbal não existia, de modo algum, 
nas palavras pronunciadas por Cristo. No arameu, língua 
usada pelo divino Mestre, num e noutro membro o têrmo é 
idêntico: KÈPHAS.=Pedra.

“Num- esforço desesperado, 'o pastor ‘"brasileiro tenta '  
obnubilar a luz desta claridade meridiana (141). Sob o tí-

/ 140) De geral, na língua grega os nomes de homens
terminam em as, es, is, os, us. Não sei se há alguma exceção; rio 
momento, não me ocorre um. só nome próprio masculino que-ter- - 
mine em a. O Sr.-Ti.-lembra o de Aquila, judeu que aparece no Novo’ ■ 
Testamento. Lembrança duas vêzes infeliz: l.° _  Aquila, não é de 
origem grega, mas latina; 2 °  — a forma grega é, não em contra
dição, mas em confirmação da regra geral, Aquilas, Querendo per
suadir aos seus leitores que em grego havia nomes de homens que ■■ 
terminaram em a, o pastor citou-lhes o exemplo de uma. forma por

- tuguêsa, com esta- desinência!! ! Ainda, porém, que haja talvez al- ‘ • 
guma exceção, a regra exige que os nomes masculinos, como o nosso 
terminem, em. os . por .isto, o s , étnico-cristãos .adaptaram-se a estas - - 
exigências do, uso e chamaram a Simão: Petros. Quiseram ou pu  ̂■ • 
deram com isto èliminar a significação do nome imposto por Cristo:
Kephas — Rocha? Basta formular a pergunta para ver-lhe a e v i- ....
dência da resposta.

(141) Foi a êste propósito que o Sr. L. adiantou o princípio já 
examinado e inaudito em exegese: para interpretar o pensamento
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tulo de “válvula aram aica” consagra várias páginas a  per
suadir os seus leitores que o evangelho de S. Mateus não 
foi originàriamente escrito em aramaico mas em grego. O 
pastor não tem razão. Num excursus especial, dedicado ao 
exame do assunto, demonstrá-lo-emos por m iúdo. Mas — 
note-se bem — a nossa exegese não é solidária desta questão. 
Qualquer que seja o resultado a que chegar o exame crítico 
dos documentos é certo:

1.0) que Cristo falava aramaico;
2.°) que, em aram aico, o nome imposto por Cristo a  

Simão foi Kçphas; .........
3.0) que êste nome em tôda a  Escritura não tem outro 

significado senão o de Rocha (ver ns. 42 e 43).
Sôbre a evidência, superior a qualquer controvérsia, 

desta tríplice certeza, baseia-se inconcussa a nossa exegese. 
Nos lábios de Cristo, falando ao apóstolo,, a  grande palavra 
soou assim: “tu  és Pedra e sôbre esta Pedra edificarei a 
minha Igreja” . Perguntamos sinceramente: é possível ainda .. 
alguma hesitação? é possível duvidar-se que duas palavras 
idênticas ligadas por um a conjunção copulativa referidas 
uma a outra por um  demonstrativo enfático, num  contexto . . 
em que se só fala de um a'única pessoa não se reportem a

genuíno de um autor não se lhe dev.e recorrer à língua original, mas 
a um texto derivado na tradução em outro idioma. Para cúmulo de 
infelicidade, além de mil outras razões, o processo é absolutamente 
inaplicável no nosso caso. A perícope de S. Mateus é, em todo o .. 
Evangelho, o trecho que, em menos palavras, encerra maior número 
de semitismos. Nenhum, como êste, aramaíza. tanto. Em outro 
nhum, para entender-lhe o sentido, é preciso, como neste, decalcar 
a versão grega sôbre o arameu original. “Barjona”, “carne e sangue”, 
“edificar a Igreja”, “Portas do Hades Inferno”, “chaves do reino . 
dos céus”, são outras tantas expressões que, ejn grego, seriam de 
todo inusitadas, ininteligíveis, se a exegese lhes não substituísse o ? 
original semita.
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esta pessoa?^ Negá-lo fôra negar a evidência, e contra quem 
nega r evidência não é possível discussão algum a (142).

Por aí já  terá visto o leitor o que significa o testemu
nho das “outras versões” de que à p. 84 fala o Sr. L. Sob 
êste título reuniu êle algumas-traduções dá Bíblia em lín-

... Suas nas quais existe, como em português, a diferença entre
os dois têrmos (Pedro e p ed ra). Entre outras aí figuram 
a inglesa, a alemã e a  italiana, em que o nome próprio 
Pedro” já não tem significado algum . Admirável perspi

cácia crítica! O pastor que citou estas línguas calou outras. 
E que outras calou? Precisamente as das versões mais an
tigas e as línguas semíticas mais semelhantes ao aramaico. 
Preenchamos a lacuna do Sr. Pastor. Na versão siríaca, 
conhecida com o nome de Peshito, adotada como versão 
oficial pelos cristãos sírios (maronitas, jacobitas, nestorianos, 
monofisitas) num . e noutro membro da frase lê-se a mesma 
Pafavra Kipha- Mesma identidade na versão siríaca vulgar- 

■ mente conhecida com o nome de Cureton, que a descobriu 
e a editou (143) . Do Diatesseron de Taciano não conhe-

(142) E o caso do nosso pàstor, Concedendo, para argumen
tar, a identidade da palavra Kephas, nos dois membros, escreve: “Na

. dúvida,; sôbre. se p último Kephas: se a referia a Pedro ou a Cristo (e 
na ausência de qualquer outra eyidência), nada poderia remover-a 
ambiguidade em face da diferença existente no irrecusável texto 
grego, a não ser uma interpretação inspirada da palavra Kephas 
em cada uma das posições”, p. 82. — Na dúvida! mas não existe 
nem pode existir dúvida alguma em face do mais transparente dos 
textos. — Na ausência de qualquer outra evidência. Mas o Evan
gelho está cheio de outras .evidências- convergentes* e- que só o tra- 
baihq de tesoura incansável é. capaz de .eliminar. _  Nada poderia

......remover a ambiguidade! Mas na versão grega nenhuma ambigúi-
. dade existe, e, se existisse, já a teria removido o esplendor ofuscante 

das palavras originais de Cristo! ,
(143) “Les versions syriaques ont une três grande importance 

pour l’exégèse du Nouveau Testament, car elles semblent nous rendre 
l’expression primitive des catéchistes et surtout des paroles de 
Notre-Seigneur”. “Le syriaque a 1’avantage du contact avec la lan-
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cemos o original siríaco; a  versão árabe emprega o m®f“ ° 
têrmo nos dois casos. Na versão persa e n a  ehoPzca d° 
Testamento aparece também a mesma identidade verbal. 
Ig o r a T é  possível um  balanço. O pastor brasileiro citou 
algumas versões e calou outras. Citou as que nao tem 
nenhum  valor científico; calou as que. por^sua M h g m ta te - 
e afinidades linguísticas, constituem um dos mais preciosos 
subsídios para a exegese dos Evangelhos. Nesta opção ha, 
muito expressivo, um índice psicológico discnminador de 
sinceridade que não terá escapado a  nenhum  dos leitores.

Antes de prosseguirmos no exame de outras objeçoes, 
podemos resumir os resultados adquiridos. E fá-lo-emos se
guindo de perto as indicações dó próprio Sr. L. À p. 76 do 
seu livro propõe-nos êle “o que prescreve a hermeneutica .

• As- regras a í apontadas são b o a s . O bservou-as com  fidelidade
o nosso exegeta? Vejamos. • ••

— “As regras da boa hermenêutica exigem que, para 
se determinar a significação de qualquer passagem das Es
crituras, busque-se conhecer qual a significação dos te rm o s^  
_  Foi o que não fêz o Sr. Pastor. Cristo chamou a S imao 
K ephas; Kephas, na Escritura, significa Rocha. — Se e 
única, achado está o sentido; se é m últipla cumpre veri
ficar qual delas exige a frase. E se duas ou mais sigm i 
caçoes puderem convir, prefere-se a que o contexto requer • 
-  Foi o que infelizmente não fêz o Sr. Pastor, que tem um 
mêdo instintivo aos contextos. No parágrafo consagrado a

gue párlée par Jésus et les Apótres” . M. J. Lagrange, Critique  ̂
tuelle, Paris, 1935, pp. 184, 315. A língua falada por N_ , ‘ na

■ maico ocidental ou sírio-caldaico, corrente na Síria ‘ '
Palestina; a língua síria ou aramaica oriental usava-se ;
potâmia do Norte, nas cercanias de Odesssc. Entre os dois ic * ; 
não podiam ser mais estreitos os vínculos de parentesco. • 
que se lembrou do inglês e do alemão, esqueceu-se do siríaco.
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“exegese romana do texto capital”, em 5 páginas (37-41) 
não aparece, uma só vez, citado integralmente o versículo de 
S. Ma teus: “tu  és Pedra e sôbre esta pedra edificarei a  
m inha Igreja” . Aparece-lhe, sim, a segunda metade (sôbre 
esta pedra, etc.) violentamente destacada da primeira, à 
qual o evangelista uniu com laço indissolúvel por meio da 
copulativa e. Para saber qual a pedra da segunda parte do 
versículo, o exegeta não quis consultar a primeira parte do 
mesmo versículo, onde se falava também de pedrai Não 
basta. Pouco adiante à pp. 85-86, o Sr. Pastor avisa-nos que 
vai fazer a “exegese literal” do célebre texto de S. Ma te u s . 
Cita-o em grego, desacompanhado de tradução para que o 
hão entenda a  maior parte , dos leitores. Mas, ao menos, 
eita-o na íntegra? Qual! A citação pára no versículo 18. O 
versículo 19, em que Jesus continua a falar a Pedro, a con
ferir-lhe poderes excepcionais (dar-te-ei as chaves dós céus

. tudo o que ligares, etc.) , êste brilha pela ausência,- na-citação--- 
do Sr. L. Destarte, as palavras dirigidas por Cristo a P edro 
e referidas pelo Evangelho, èm 3 versículos, são incompreen
sivelmente cortadas èm duas partes. Uma, aparece, a ou
t r a . . .  é suprimida. Será por fidelidade ao contexto? Será 
que para entendermos melhor uma fala do divino Mestre, 
deveremos cortar-lhe a palavra em meio e não permitir gue 
se saiba como continua e termina a exposição do seu pen- 
sarnento? ................

— “Se ainda houver dúvida sôbre a  verdadeira signifi
cação, escolhe-se a que está em. harm onia com o escopo 
geral do livro. Se isto ainda não satisfaz, busca-se a signi
ficação adequada em passagens paralelas”. — Foi precisa
mente o que não fêz o Sr. Pastor. Em S. Lucas e S. J oão 

. há textos decisivos que, sôbre a função.de Pedro na Igreja 
de Cristo, projetam a claridade de sua luz inconfundível 
O Sr. L. que empregou quase 30 páginas em diluir velharias 
inócuas sôbre a autoridade dos SS. Padres, não dispôs de
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vinte linhas, já  não digo, para discutir, mas nem sequei-para 
mencionar estas passagens bíblicas tao esclarecedoras
texto de S. M ateus!

_  ..Se anós todo êsse trabalho verificar-se que a  passa
gem pode ter outro sentido, escolhe-se o que reúna maior 
número de condições favoráveis”. -  Foi ainda o que nao 
fêz o Sr Pastor. Os textos evangélicos nao aparecem iso
lados como blocos erráticos, no campo da história; surgem 
no seio de um a sociedade religiosa já organizada que os aco
lhe e os interpreta orientada por outros ensinamentos apos- 
tóhcos nãn escritos (144) e assistida pelo Espírito Santo. 
Ora o cristianismo antigo, durante séculos e séculos pelo 
órgão 1°) de seus pastores, 2°) de seus concílios, 3.°) de 
suas orações litúrgicas, 4.°) de sua arte, afirmou, com a har
monia mais impressionadora, o primado de P edko^  Supor a  
possibilidade de um contraste entre o ensino do Evange 
e o da Igreja é cometer um êrro psicológico, um erro his
tórico e um êrro teológico. .

Aí está como se escrevem bem e se observam mal as re- 
oras da boa hermenêutica. Êste pequenino parágrafo e um 
cartucho que faz saltar em estilhas todo o livro do Sr. L.

48. A convergência de tan tas luzes acabou por envolver 
nos seus esplendores vitoriosos as próprias inteligências pro
testantes. Pouco a pouco, uns depois dos outros, os exegetas 
mais conceituados, entre os descendentes de Luteko, foram
-lhe abandonando a exegese tendenciosa, que na  propna 
inverossimilhança trazia os estigmas de sua origem em eras

(144) Cír. I João II, 24; II João, 6-12; I Tess. II, 13- > >
1-3; II Tess. II, 15; Gal. I, 6-12; Rom. VI,' 17; XVI, 17-19, _  ;
XI, 2; XV, 1-12; Fil. III, 17; Coloss. II, 4-8; I Tim. I, 3-4; VI, i -  , 
20-21; II Tim. I, 13-14; II, 1-2. '
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de lu ta apaixonada e violenta. Hoje, racionalistas (145) e 
protestantes concordam em afirm ar que as palavras de 
Cristo se referem e não se podem referir senão a  P edro.
. .  ^ A outra interpretação é, pelos próprios adversários aver- 
^  ^ ‘‘contowiida»- (K uinoel) ,  “ alambicada e tendencio
sa (Monnier) , inspirada pela “cegueira do espírito de par
ido (Schelling) ,  “falso expediente nascido da polêmica 

contra Roma” (H. A. W. Meyer) . Citações como estas reuni
mos uerca de vinte! (IRC. 19-20; PC! 11-12). Entre os nomes 
citados salientam-se os de Zahn, H oltzm ann , H À W 
Meyer, Wellhausen^ J ítlicher, We iss , B loomeield, que’ en
tre protestantes — não no ignora o mais inexperiente noviço 

- em exegese — representam autoridades de renome mundial 
Nao multiplicamos mais as citações, porque nos pareceu de 
todo m util em ponto pacífico. Entre nós, um correligioná- * 1

...(145), Entre êstes,. citemos, apenas o. insuspeito A. -Lo isy :
Simon a bien mérité le nom de Pierre par la solidité de la foi qu’il 

yient de manifester. Pierre il est, pierre il sera; cas-Vest sur lui que 
doit repóser, comme sur un fondement inébranlable, tout 1’édifice 
de -1 Eglise. Il n ’est vraiment pás nécessaire de penser que les 
paroles de Jesus s’adressent à Simon, fils de Jona, qui doit être et 
qui a ete la pierre fondamentale de 1’E glise ... Les-paroles de Jésus 
visent le role de Pierre dans la fondation de 1’E glise... Sans doute 
le fondement divin et invisible de 1’Eglise est Jésus lui-même; mais
1 Eglise n’a pas existé tant que Jésus a été sur terre, et quand il a 
eu quité ce monde, c’est Pierre qui a été le fondement vfsible de 
1’Eglise naissante, le principal témoin de la Résurrectión (Cfr Mc 
XVI, 7; Lc. XXII, 32; XXIV, 34 Jn. XXI, 1-47) l’agent principal de 
l.Evangile du Christ, le chef principal des groupes chrétiens qui 
ont formé les premières Eglises, et puis. 1’Eglise. Sans doute aussf 
les autres apôtres et tous les fidèles sont des.pierres de l’édifice 
sacré,. mais la pierre fondamentale, sur laquelle est assise la maison'  twoioc Icl IIIHISOn
de Dieu, est celle que le Sauveur a établie, Simon Pierre... Simon 
Pierre n’est pas que le fondement historique de l’Eglise il est le 
fondement actuel et permanent; il vit encore, aux yeux dê Mathieu 
dans une puissance qui lie et délie, qui détient les clefs du royaume’ 
et qui est l'autorité de 1’Eglise elle-même”. Les Evangiles synopti- 
Ques, 1908, pp. 7-9.  ̂ ^
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rio do Sr. L., e seu antecessor na defesa do protestantismo, 
confessa, a peito aberto, desta sua ínterpretaçao que es a 
hoje completamente abandonada pelo a^ s™0
da Europa e da América do Norte” (146). Claro. Com 
pletamente abandonada! E quem no diz nac' * S™
Sr. F rederico H a n se n . Mas se Otoniel M ota nao o hou 
vera dito, outros o diriam e o disseram: porque e a pura 
expressão da verdade.

Mas o Sr. L. é homem que não desanima ante impos
síveis. Escreveu que era inda “palpitante de vida espiritual 
um a exegese morta; asseverou que os testemunhos do 
grandes protestantes, seus adversários, nao passavam de 
“depoimentos sem valor” (p. 145). As afirmações levam a 
coragem às raias da audácia e da temeridade, mas os ar
gumentos, como de costume, ficam muito aquém^ do arrojo 
das promessas. Querem os leitores umas amostras. Ei .

— A exegese preferida pelo-pastor não esta morta A .
prova? “Que defunta poderosa é essa que tan to  trabalho 
tem  dado ao Romanismo? Se a exegese p w te s to te  erta- 
m orta por que tan to  se esforça o maior corifeu do papado 
em m atar o que já  morreu? Por que tan to  trabalho na  pu
blicação áe centenares de páginas, depois de aturado rebus
car até no Vaticano? Ah, padre, a verdade e outra , p. 147.

_  O Sr. L. é amigo de hipérboles. À exegese do texto
em debate consagramos, apenas, sete paginas. ( ,
Em vez de várias centenas, poucas unidades! E por que 
ainda estas poucas unidades? Porque escrevíamos para o 
Brasil, onde o protestantismo tem  como defensores os nomes 
que o Sr. L. bem conhece. Quer .ver como se desempe
nham  de suas responsabilidades nossos grandes exegetas de 
outras terras? “Outrora, diz K nabenbauer, outrora meum 
bia aos intérpretes católicos a tarefa, aliás facil, e prova
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(146) F rederico Hansen, O Papado e o Padre Leonel Franca,
S. Paulo, 1935, p. 5. ,
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que sôbre esta pedra se referia àquele que pouco antes tinha 
sido chamado P e d ra .. .  Hoje podemos omitir êste trabalho. 
Finalmente neste ponto cederam os protestantes aos sãos 
princípios da razão e às leis do falar hum ano” (147). 
Lebreton: “O sentido dêste .texto (Mat. XVI, 15-19) não 
é duvidoso; durante muito tempo esforçaram-se os protes
tantes por diminuir o papel de S. Pedro; hoje, suas interpre
tações estão universalmente abandonadas” (148). Mais 
enérgica ainda a expressão de F. Prat, modêlo de equilí
brio e moderação científica: “Ninguém, entre os mais fo
gosos inimigos. So papado, ousaria hoje defender esta exe
gese ridícula, que não tem  sequer o merecimento de uma 
princadeira de mau gosto” (149). Por último, L. P irot: 
“E sôbre esta p ed ra ... Admiramo-nos hoje que sôbre o sen
tido destas palavras tanto se tenha discutido. Esta pedra 
nao pode ser senão a  pedra que acaba de ser mencionada, 
,SiI?lã0 Batr,*[9£a á® . Pessoa. Procurar outro sentido a estas 
paiavras tão simples, a  êste “trocadilho tão inocente e tão 
claro equivale a pretender que.se pode falar para não dizer 
nada ou para velar o próprio pensamento. E’ o que não 
podia fazer Jesus, tão reto e tão fo r te .. .  Negar que esta 
resposta de Jesus concerne antes de tudo à pessoa de Pedro, 
é no ponto de vista crítico e gramatical, “desafiar a evi
dência” (Y. de la B rière, Études, t. CXX, p. 55) ” (150). 
Aí está. O que em outros climas não passa de armaduras 
arqueológicas, gastas, enferrujadas e carcomidas, é tida por 
aqui como panóplia moderna, açacalada, com que saem à  
liça os campeões indígenas do protestantismo. Aí estão as 
razões por que ainda consagramos algumas linhas ao exame

(147) Knabenbauer, C o m m e h t,  in Math. in h  loc. t. II, p. 55 .
(148) J. Lebreton, Na H is to ir e  d e  V E g lise , publiée sous’ la di- 

rection .de A. Fliche et V. Martin, t. I. Paris, Bloud, p. 97.
(149) F. Prat, J é s u s  C h r is t ,  s a  v ie ,  sa  ã o c tr in e ,  s o n  oeuvre3 

Paris, Beauchesne, 1933, t. I. p. 432.
(150) J. P irot, L a  S a in te  B M e ,  t. IX, Paris, 1935, p. 217.
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de um a exegese m orta e definitivamente enterrada; razões 
locais e pessoais. Eis a verdade, colendo pastor.

__E as autoridades protestantes em tão grande número
e de tanto  pêso que decididamente tomam posição contra a 
exegese preferida pelo Sr. L.? “Não importa, escreve, dog
mático, o nosso engenheiro teólogo, não importa que a  
ponham em dúvida Henrique Monnier, P. F. Jalaguier, Zahn, 
Kinoel, Rosenmuller e tantos quantos S. S. possa adicionar
ajudado pelos W. Cobbett”, p. 147. . _. . .. ......

— Notável! Sabeis quem me ajudou a 'c ita r  Zahn , Mon- 
nier , Jalaguier, exegetas contemporâneos nossos? Foram os 
W. Cobett, que faleceram há mais de um  século! O Pastor 
atribui-me admirável poder taum aturgo! Cito autores, be
bendo-lhes os dizeres em fontes que secaram antes que eles
nascessem! Admirável! -...  .

Pouco importa, porém, a  origem milagrosa de minhas 
referências. São autênticas, exatas, fiéis? E’ só o de que 
me preocupo e o que, com certeza,-só interessa ao resultado 
da discussão e às exigências dos leitores. O mais é desabafo 
de quem atira  baldões porque lhe faltam  razões.

__ Por fim, provàvelmente, convencido também disto
mesmo, o Sr. Pastor recorre a  um a solução radical. “Se 
algum escritor aparecesse como protestante, patrocinando 
a  doutrina da autoridade suprema do papa na  Igreja, já  por 
essa atitude não seria mais protestante e sua opinião já não 
poderia ser citada como de um  protestante conceituado, se
não como de um  apóstata, de um  agnóstico, de um incoeren
te, ou de um  ultram ontano disfarçado”, p. 146.

— Quem o diz? Lisânias Cerqueira Leite, árbitro infa
lível das controvérsias, guarda incorruptível e inerrável dav 
ortodoxia, juiz supremo, que decide em últim a instância^ 
da comunhão ou excomunhão dos crentes no universo in-.
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teiro. A replica cerceia pe!a raiz tôdas as dificuldades mas 
é altamente comprometedora. Até aqui, a ouvirmos os seus 
mais autorizados expositores, o Sr. Lisânias inclusive, o pro
testantismo seria uma forma de cristianismo baseadam a

de fé’ interPretada Iwre- 
Cada cristâo-A g o ra , muda-se 

a  face das cousas. Acima do testemunho divino das Escri
turas, acima-dos decantados direitos do livre exame, há um 
dogma fundam ental e imutável, pedra de toque infalível 
da ortodoxia: A hostilidade ao papa, o ódio ao catolicismo ' 
Se um pastor evangélico ou um professor d e . teologia pro
testante, no hvre exercício dó livre exame, chega à interpre- 

.AaçaQv.de. ,um ;texto que coincide com a de todo o cristianism o' 
primitivo, que foi a  de um  Orígenes e de um A tanásio de 
um Cirilo Alexandrino e de um Crisóstomo, de u m " Je- 
ronimo e de um A gostinho, a dos grandes Concílios ecumê- 

• IU<?0S das ®ras que.o Oriente e o Ocidente ainda não se 
achavam divididos.; pelos ressentimentos científicos ou pelas 
ambiçoes;-separatistas, a  que se encontra ém tôdas as litur
gias. antigas, orientais e ocidentais, mas que contradiz à de 
Lqtejp ou de Calvmo, — insurge-se o Sr. Lisânias, sobe' à 
tripode oracular, e, com uma autoridade cujos títulos se 
ignoram (151), excomunga os seus irmãos, fulmina contra

(151) Em nome da Escritura? Mas é precisamente do sentido 
da Escritura que.se discute. Em nome da superioridade da própria 
interpretação contra a de todo o cristianismo antigo e de tôda 0 
exegese modetaa? Mas quem se abalançaria a tão ousada e tão 
pretensiosa afirmação? Onde o direito ao livre exame individual?" 
f / °  Sr. Lisânias infalível? Tem assistência do alto p a rá só  êle 

.■interpretar a Bíblia? Jurisdição para excomungar--irmãosV E str  
atitude, incompreensível e absurda, revela tôdas as contradiSes 
nternas que corroem a essencia do protestantismo.' Nela se põe 

de manifesto, em sua expressão mais indisfarçada, o preconceUo 
fundamental e tenaz qué lhe embebe tôda a existência: uma senten
ça antes do exame dos autos; um juízo formulado antes do conhe
cimento das provas; um antipapismo anterior e superior à B i b T e  
ao seu veredito indeclinável. e
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êles os anátem as mais terríveis: sao apóstatas 
ticos”, e, o que mais é, injúria das injurias, sao ultram on 
tanos”, o q u e  na terminologia arcaica e obsoleta do Sr. 
Pastor equivale a — católicos. Onde então a  submissão fiel 
à  palavra divina? Onde o preconizado respeito a  liberdade 
debivestigação pessoal? Oh! tudo isto é secundário! tudo isto 
é aparência superficial de fachada, para iludir ingénuos. 
O que h á  de essencial e duradouro e intangível no protestan
tismo é a  sua hostilidade à  Igreja Católica. Escritura, sim, 
T e  exame, sim, c o n tan to ... que -  — es sejam an- 
tipapistas. Eis, o que importa; eis, o que a todo custo g 
salvar; eis, o supremo critério discriminador de ortodoxias
entre os descendentes de Lutero. ..........

Destarte, para defender um a m alparada exegese, o pas
tor brasileiro sacrificou, de coração leve, todos os l^ c^  
princípios fundam entais do protestantismo; so Ihe sobrevi 
veu um: ood ium P apae: Para quem ainda se pretende . cns- 
tão” e “evangélico” . .. é muito pouco. 49

49 Do exame direto e imediato de um  texto bíblico 
e do contexto imediato que o enquadra depende a sua in
terpretação literal, e, portanto, a sua força 
como expressão do pensamento divino. Foi neste trabalho , 
que nos empenhamos nas páginas que precedem; os seus 
Z l S o s  sio  evidentes e definitivos. O Sr. L., porem, p r g  
cura um  reforço à  sua interpretação em outros lugares d 
livro sagrado. Para nada deixarmos sem resposta, sigamo-lo.
ainda nestas excursões mais rem otas. da

O apóstolo não pode ser a p e d ra  fundam ental da . 
Igreja, porque só Cristo é, na  tropologia bíblica pedra, e 
tal metáfora é m uitas vêzes desig n ad o n aE scritu ra^.E  
S. P edro e S. P aulo, Isaías e D aniel, reeditando sem g ; 
nalidade o mesmo argumento, ta l qual o propusera o P 
fessor Eduardo C. P ereira.

ff

http://www.ob

A DEMONSTRAÇÃO CATÓLICA —  227

<( Respondamos, repetindo também o que já  foi dito 
“Quem jamais contestou que Cristo era a pedra viva a 
pedra angular do Cristianismo? Não é êste o objeto da con- 
roversia; trata-se de saber »se o pescador da Galiléia foi 

também por Cristo designado como pedra de sua Igreja. 
Aqui bate o ponto. Abro o Evangelho e leio que de si afirm a 
o Salvador: eu sou a  luz do mundo. Consoante a  regra do 
nosso exegeta concluiremos sem hesitar: logo.nenhum  após
tolo e ou pode ser a luz do mundo. Abro novamente o livro 
sagrado e caem-me bs olhos sôbre estas outras palavras pro
feridas igualmente- pelo Salvador: “vós sois a  luz do 
mundo” . Contradição? nenhuma; há luz e luz como há 
pedra e pedra. Luz, Cristo, por essência, por natureza, por 
brilho proprio, como á do sol. Luz, os apóstolos, por missão 
por participaçao, por viva reflexão de alheios resplendores’ 

, COm° a „dos Pedra, C risto -pedra  funda
mental, pedra prim ária sôbre cuja solidez divinamnete in
concussa repousa inabalável todo o edifício religioso do 
Cristianismo. Pedra, Simão, por vontade de Cristo (tu és 
Pedra), pedra Simão, também ela inquebrantável e inamo
vível por fiança divina (as portas do inferno não prevalece
rão).. Cristo, pedra invisível; Simão, pedra visível, porque 
toda a  sociedade visível e externa deve apoiar-se num poder 
supremo também visível e externo. Magnificamente S. 
L eao .. . ”, etc. (I. R. C. 17). Citamos um exemplo, pode
ríamos aduzir muitos outros. Cristo é Pastor e de si o afir
mou abertamente: “Eu sou o bom pastor” (S. João X, 11) 
Logo ninguém híàis poderá" ser pastor do rebanho de 
Cristo? De novo ao Evangelho. Cristo fala a Pedro, e só a 
P edro e diz-lhe: “Apascenta, os meus cordeiros; apascenta 
as minhas ovelhas” . João XXI, 15-17. Mas há pastor e  ' 
p a s to r .. . Cristo no Apocalipse nos é representado como o 
Santo e Verdadeiro que tem a chave de David, que abre e 
ninguém fecha, fecha e ninguém abre” (III, 7) .  Logo, nin-
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guém poderá ter também as chaves da casa de David? Ainda 
um a vez ao Evangelho. Fala Cristo e fala a  P edro, e so a  
P edro fala, e diz-lhe: Dar-te-ei as chaves do reino dos ceus, 
tudo o que ligares na terra  será ligado também nos ceus, 
etc. (Mat. XVI, 16-19). Mas há clavígero e clavígero.

Que opõe à evidência destas considerações o Sr. Lisânias? 
Ouçamo-lo: “O paralelo não é perfeito. No primeiro caso 
há  duas afirmações perfeitamente iguais luz do mundo 
em relação a Cristo e aos discípulos. No-segundo não há: 
a afirmação, referente a Cristo é que êle é a pedra angular, 
ao passo que em relação a Simão é simplesmente que êste 
é um a Pedra (Petros). Logo o padre claudicou”, p. 140. Nãq. 
claudicou, não; o texto divino é que foi mutilado. A afir
mação relativa a P edro é que êle é P edra (K ephas) e sôbre 
esta Pedra [Cristo] edificará a sua Igreja. A Pedra, a 
Rocha (K ephas) ,- sôbre a qual se levanta um  edifício , é .a 
pedra fundam ental dêste edifício. E esta Pedra foi escolhida, 
por Cristo .

Continua o pastor. “Mesmo que não houvesse um a de
signação específica em relação a Cristo, não procederia o .a r
gumento de L. Franca baseado na semelhança das duaj3,, 
declarações bíblicas, porquanto é evidentíssimo, à luz do 
Evangelho, a distinção que há entre aquêle que é a  luz como 
“o sol da justiça”, o foco de luz própria e seus discípulos 
que brilham apenas como os planêtas e satélites, refletindo. 
a luz irradiada pelo centro luminoso”, p. 140. É evidente; 
a diferença e nós fomos os primeiros a sublinhá-la no trechÓ; 
acima, do qual o Sr. L. só transcreveu os primeiros P^;:| 
ríodos. Mas como de ser Cristo luz, não se pode negaj| 
sejam luz os seus apóstolos irradiando-lhe a  verdade, assitii| 
de ser Cristo, por direito próprio, sUprema autoridade ^  
pedra fundamental da sua Igreja, nada se pode inferir, nãô. 
fôsse Pedro também por  Cristo constituído autoridade su?
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prema por direito delegado e pedra fundam ental da sua 
Igreja, porÊ le escolhida (152).

“Demais repare-se bem na diferença já  assinalada entre 
as declarações bíblicas em relação à pedra: Cristo é a  rocha 
fundamental e a  pedra angular. Simão é apenas pedra, uma 
pedra do fundamento secundário, como os demais apóstolos 
e os profetas”, p. 141. — Não; isto dizem, não as “declara
ções bíblicas”, mas as mutilações protestantes. O que ensina 

l _I?yangelho é que Simão e só êle, não como os demais após- 
.1 to lo s> mas de modo singular, foi chamado por Cristo ditas 

ãs palavras solenes: tu  és Pedra e sôbre esta Pedra edificarei 
a  minha Igreja. ........  ................. r  *

“Era todo o Novo Testamento não há  — repitam os__
^"um só texto em que se digà ser Simão a pedra da Ig re ja .' 

É aqui o caso de parodiar o desafio do contraditar de E.

(152) A êste propósito renova o Sr. Lisânias a objeção pueril 
-ntías duas autoridades;-incompatíveis. “Duas autoridades supremas
. , nuina “sociedade bem organizada’.’? . , . dois esposos,.o visível e o in

visível? p. 142. —' Cristo não é o Chefe de qualquer família cristã?
E por isto não poderá ela ter um chefe visível? Deus não é a su- 

, prema é inalienável autoridade de tôda a sociedade humana? Logo, 
para que a sociedade seja bem organizada não poderá ter um su
premo poder visível e humano? No regime teocrático de Israel, Deus - 
não era o Soberano do pov.o eleito? isto impediu, porventura, que, 
por designação diyina, Saul e David fôssem sagrados reis? Pór que 
não poderia Cristo construir uma autoridade suprema na sua Igreja, 
delegando-lhe todos os poderes para conservá-la, defendê-la e go
verná-la? E’ possível que só com o caos da anarquia humana se
salvem os direitos da monarquia divina? Quanta infantilidade! In

- siste o- pastor: “Mas essa nova fuga, Pedro, chefe ~pór delegação dá'
autoridade de Cristo, é cortada, pois Cristo, ao delegar a sua auto
ridade, não contemplou a. Pedro privativamente . .-O que o-Mestre

; disse,-uma vez, a Pedro; disse igualmente a todos os apóstolos: tudo - 
o Que vós ligardes, etc. (Mat. XVIII, 18)’’, p. 143. Ainda uma vez 
engano e violência ao texto. A Pedro disse Cristo palavras que não 
disse a nenhum outro apóstolo (tu és Pedra; dar-te-ei as chaves; 
apascenta õs meus cordeiros). Quanto às palavras: tudo o que li
gares na terra, etc., foram ditas uma vez só a Pedro (Mat. XVI, 19),
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C. Pereira e dizer-lhe: Cite-nos S. S. um  texto, onde Cristo ou 
qualquer apóstolo tenha chamado a  Simão pedra funda
m ental ou angular da Igreja. Um só!” p. 141. — O texto 
aí está, citado inúmeras vêzes: Tu és Pedra e sobre esta 
Pedra edificarei a  m inha Igreja. E lembrando esta cena e 
esta função, mais de cem vêzes cham a Q Novo Testamento 
ao discípulo privilegiado com o seu nome simbólico de 
PEDRA sob a sua dupla forma, grega ou aramaica, Petros
ou Cefas. . , 1 __

__ “Ainda mais cite-nos um  único texto em que, ao
menos, haja referência à  autoridade suprema de Pedro ou a 
qualquer ato de subordinação dos apóstolos àquêle seu com
panheiro. Um só! E concordaremos em que na transparente 
metáfora de Cristo — ‘tão simples quanto óbvia’ — se põdè 
ver a doutrina do primado do pescador da Galiléia. Eia, 
padre, um único texto”, p. 141. — Os textos, não um  só, 
senão muitos (M at. XVI, 19; Luc. XXII, 32; João XXI, 15-17, 
etc.), foram citados', evidenciados, comentados (I. R. C. 
22-34- C P ,  13-26). Mas, o pastor respondeu. . .  com a te
soura. Os textos de S. J oão e de S. Lucas não existem no 
seu Evangelho; foram subtraídos inteiramente ao exame dos 
seus leitores (veremos logo com que indignidade de artifí
cios). O texto de S. Mateus sofreu mutilações inacreditá
veis. No parágrafo “exegese romana do texto capital”, o

outra, ao colégio apostólico com Pedro” (Mat. XVIII, 18). E as pa
lavras de Cristo são verdadeiras, tôãas, umas e outras. Logo, Pedro, 
e pedro só, pode ligar e desligar, e as suas decisões são eficazes; logo, 
o Colégio Apostólico com P edro pode ligar e desligar e as suas sen-s 
tenças são igualmente eficazes. A outros apóstolos, isolada ou 
letiv.amente, mas separados de Pedro, nunca foram ditas por Cristo 
palavras que importem jurisdição suprema. Eis o que diz o Evan
gelho, o Evangelho integral, completo, sem cortes nem truncaturas.. 
— Inútil dizer que tôdas estas explicações uma e outra vez já haviam 
sido dadas e desenvolvidas (IRC., pp. 27-28? CP., 16-19). O Sr. Li- 
sânias não se deu por entendido. Repisou a mesma coisa para m e-i 
lhor replicar ao pé da letra.
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pastor consagra 5 páginas (37-41) a investigar o sentido das 
palavras: “sôbre esta pedra edificarei a  m inha Igreja” . Acre
ditam? Estas palavras que constituem a segunda metade de 

■ um  versículo, não aparecem uma só vez enquadradas no con
texto imediato do seu versículo inteiro . O exegeta, que, para 
saber de que pedra se tratava, folheou Isaías e Daniel, não 
viu e não quis o vissem os seus leitores que em S. Mateus, 

.... no mesmo lugar, no mesmo verseto, Cristo falando a  S imão , 
B ah-jona , lhé disse tu  és Pedra, não viu e não quis o vissem 
seus leitores, que na mesma perícope, no versículo imediata
mente seguinte, Cristo falando a P edro lhe entregou, as 
chaves do seu Reino e lhe assegurou que tôdas as suas . sen
tenças seriam ratificadas no Céu. Como explicar esta ati
tude? No princípio dêste parágrafo não escrevera o pastor: 
“Na interpretação de um texto, a boa exegese não deve des
prezar o princípio de hermenêutica sagrada que manda in
terpretar êsse texto de acordo com o contexto e com as pas- 

• - sagens paralelas” ? - p. 37.- Por que razão • foi- aqui desprezado 
êste princípio de boa exegese? Por que motivo não foi levado 
em consideração, não foi sequer transcrito, o contexto ime
diato? Dir-se-ia que o Sr. L. não lembrou êste cânon ele
m entar de hermenêutica senão para tornar mais grave e res
ponsável a sua escandalosa transgressão. Mas já  se prepa
rava a pergunta impressionante: “Um só texto; eia, padre, 
um único texto” . E sem tôdas estas mutilações comprome
tia-se de antemão o efeito teatral do desfêcho! “impossível 
encontrá-lo”, p. 141.

' . * * * ■ ' ' ■  ■

50. Confirmação ainda da sua exegese vê o Sr. L. em 
outros textos de S. Paulo; já  os havíamos analisado; as 
nossas razões ficaram, como de costume, sem resposta. Vol
temos a insistir na verdade incansável das coisas. O pri
meiro dêstes textos é tirado da 1 Cor. III, 10-11: “Segundo

_________ ._________ .____________A DEMONSTRAÇÃO CATÓLICA — 231
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a graça que Deus me deu como sábio arquiteto lancei o 
fundamento; outro edifica sôbre êle. Veja, porém, cada qual 
como edifica. Porque ninguém pode pôr outro fundamento 
senão o que foi pôsto, que é Jesus Cristo” . Das últimas pa
lavras, infere precipitadamente que não há, lugar para S. 
Pedro, como pedra fundamental, porque viria, parece incrí
vel! . -.. fazer concorrência a Cristo! “Na Igreja ou Cristo 
ou Pedro. Daqui não há fugir”, p. 142 (153).
. “Antes de tudo, — já  havíamos escrito —, antes de tudo, 
isolando o texto, como faz o nosso autor, diria apenas S. 
Paulo que Cristo é o fundamento e que fora de Cristo não 
há éscogitar outro fundamento dele independente ou a êle 
contrário; de modo algum, porém, excluiria que Cristo ti
vesse determinado um fundamento secundário, dependente, 
como deixamos explicado” (I. R. C. p. 18). Cristo está num a 
ordem superior, absolutamente singular e transcendente, 
onde por criatura nenhum a pode ser substituído. Nesta 
ordem, a exclusividade é perfeita. Noutra ordem, porém, na 
ordem da constituição da Igreja por Cristo exclui-se qual
quer outro fundamento? De modo algum. O própiio S. 
Paulo que afirmou aqui — ninguém pode pôr outro fun- 

. damento —, escrevendo aos Efésios (II, 20-22) fala-nos jlo. 
fundamento dos apóstolos e dos profetas” . Contradição? 
Nenhuma. Há fundamento e fundamento, como há  rocha 
e rocha. “Cristo ou Pedro”? Não; Cristo e Pedro. Cristo 
constituindo a S imão  pedra fundamental: tu  te chamarás 
Pedra (Cefas) tu  és Pedra; Simão rocha escolhida por 

■ Cristo . Como Cristo luz; e luz, os seus apóstolos, Cristo,

(153) Neste lugar (pp. 142- 145) trata o pastor de assunto já, 
versado anteriormente (ver pp. 93-94). Dir-se-ia que o autor es 
creveu as mesmas coisas uma e outra vez e depois as aglutinou para 
formar um só livro. Esta falta de unidade, e monotonia de repe 
tição, cansam a leitura e tornam a crítica muito desagradável. De 
cada argumento convém consultar-lhe a primeira, a segunda, e, nao, 
raro, a terceira edição! .
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fundam ento; e fu n dam en to  os seus apóstolos; Cristo, Pastor  
e pastor tam bém  Pedro.

Mas, note bem o leitor, não é êste o sentido das pala
vras de S. Paulo . De que fundamento tra ta  o apóstolo? Do 
fundamento escolhido por Cristo (rocha, K ephas)?  Não; 
mas do fundamento (alicerce, Ge^éÂto^) lançado por êle 
S. Paulo, com sua pregação. — Do fundamento social da 
Igreja, como edifício religioso, sociedade das almas remidas? ; (

. A ^ ú a .u m a vez: não; mas da vida individual (veja cada um  
como edifica sôbre êle). “O assunto de que fala no con- . 
texto é a instituição da vida cristã baseada na doutrina de ^
Cristo (na verdade capital da sua divindade), fora da qual' ' 
não pode haver outro fundamento da nossa vida religiosa.
Sôbre êste alicerce insubstituível deve cada um levantar o 
edifício da própria perfeição, edifício que poderá ser de ouro, 
de prata, de gemas preciosas, de madeira, de ferro, ou de .. 
palha (V. 12) ” (IRC. 18). As diferenças não podiam ser

■ mais radicais; Em S. Mateus trata-se de um a rocha pre- -----
existente (K epha);  em S., Paulo do alicerce (Qefj.è\tov) ' 1
que se lança (lancei) .  Em S. M ateus da rocha escolhida 
por Cristo; em S. Paulo, do fundamento lançado pelo Àpòs- 
tolo. Em S. Mateus, de fundar sòlidamente a  sociedade 
eclesiástica (edificarei a  minha Igreja); em S. P aulo de 
lançar em cada alma, a verdade fundamental sôbre que se '
há  de elevar o edifício da própria perfeição. “Quem não vê, 
escreve um dos mais autorizados exegetas contemporâneos, 
quem não vê que o texto de S.'Paulo e o de S. Mateus di
ferem de todo em todo? O apóstolo fala de um monumento 
doutrinal cujo fundamento outro não pode.ser senão o 
dogma primordial do Cristianismo; o evangelista fala de 
um a sociedade religiosa à  qual se tra ta  de dar um  chefe e 
êste chefe não pode ser senão uma pessoa” (154). Atirar o 
primeiro texto contra o segundo, ou interpretar um por ou-
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(154) F. Prat, Jésus Christ, Paris 1933, p. 433.
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tro, é balbuciar as coisas mais evidentemente distintas, e 
querer empoeirar de confusão a  mais límpida das atmosferas.

Que replicou a  Sr. L. a estas razões tão claras e tao 
objetivas? Provou, porventura, que S. P aulo tratava da or
ganização social da Igreja? E que, portanto, o seu texto era 
paralelo de S. Mateus? Não; nada disto. Os argumentos que 
o estado da questão pedia não vieram. Veio, porem, o ensejo 
de ainda um a vez deformar a doutrina católica e levantar 
novo aleive ao adversário; e o pastor não o deixou passar 
inaproveitado. Disse aos seus leitores que a nossa distinção 
“destrona o Filho de Deus de sua soberania na Igreja” , 
p. 142, e que nós fomos levados “a afastar completamente 
Jesus Cristo como autoridade suprema da Igreja”, p. 88; 
“seria o maior dos absurdos concluir daí ser êle (Jesus 
Cristo) apenas fundamento como verdade capital”, p. 142.
_ Mas onde dissemos ou concluímos que Jesus  Cristo e
“apenas” fundamento como verdade capital? Pelo contrário, 
onde não dissemos explicitamente, um a  e muitas vêzes que 
“Cristo é a pedra fundamental, pedra primária, sôbre cuja 
solidez divinamente inconcussa repousa inabalavel todo o 
edifício religioso do Cristianismo” (IRC. p. 17 — ver amda 
p. 18 etc., e tc ) .  Mas onde nós escrevemos “todo o edifício 
religioso”, o Sr. Pastor substituiu “apenas fundamento dou- ■ 
trinai” - onde nós dissemos que o texto citado de S. P aulo 
_  apenas êste texto senhor, -  tra ta  do fundamento dou
trinai da vida cristã, o Sr. Pastor pregou aos seus fieis que 
a nossa distinção “destrona o Filho de Deus de sua sobe- j 
rania na Igreja” (155). Se os argumentos racionais nao sao

(155) A doutrina católica é de uma clareza e de uma unam- 
midade que se impõe. E’ abrir qualquer teólogo. “Ensinam todos o s y  
católicos que Cristo é a primeira pedra, o fundamento principa, g  
que, de si e por virtude própria, é pedra, é fundamento, e que Pe r0>; 
só por participação e delegação de Cristo, por Êle e sob d ãepen y, 
dência d’Êle, é pedra e fundamento secundário, e não fundamen o ,,
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muito abundantes, os “processos” polêmicos repetem-se com 
uma frequência estonteadora.

51. Os outros dois trechos alegados são ainda menos 
concludentes) apenas um a palavra sôbre cada um  dêles.

....Edificados sôbre o fundamento dos apóstolos e dos
profetas, sendo o mesmo Jesus Cristo a  principal pedra an- 
guiar; no qual todo o edifício, que se levantou, cresce para
ser um templo santo nò Senhor, no qual vós outros sois
também juntam ente edificados para  morada de Deus pelo 
Espírito Santo” . Ef. II, 20-22. ‘ '

. - S. Paulo sublinha aqui a união dos gentios e dos judeus -
em Cristo, pedra angular, que dos dois fêz um e a ambos 
reconciliou com Deus mediante o seu sangue (v. 13-15)
Para êste novo edifício espiritual concorreram com o fun
damento de sua doutrina os profetas que o anunciaram  èm ..... 
Israel e os apóstolos que o pregaram aos gentios; uns e 

- . outros unificados no Salvador. Ainda um a vez não se tra ta  
da pedra fundamental (Kepha, rocha) sôbre a  qual Cristo 
edificou a sua Igreja; mas do fundamento (QefxéXiop ) lan
çado por profetas e apóstolos. Em S. M ateus constrói 
Cristo a sua igreja sôbre uma pedra por êle escolhida: 
uma pessoa, Kephas, Simão Barjona, sôbre a qual repousará 
tôda a  Igreja, apóstolos e fiéis. Na epístola aos efésios, S. 
P aulo encarece a unidade do novo edifício espiritual, elevado 
sôbre a universalidade redentora de Cristo, que evangelizou 
a  paz a  gentios e judeus, aos que estavam longe e aos que 
estavam pèrto (v. 17). Nesta construção, os profetas da An- "

- tiga Aliança como os apóstolos da Nova representam com

primário e único. “Palmieri, De Romano Pontífice, Prati 1891 
313-314. O protestantismo pode divergir da doutrina católica- em 
nenhuma hipótese, porém, assiste-lhe o direito de falseá-la ’ Não 
é elegante. • ’
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a sua pregação e doutrina o fundamento sôbre o qual são 
edificados os fiéis. Os dois textos como se vê, em nada se 
opõem, mas, tanto pelas palavras como pelo sentido, diferem 
radicalmente e versam questões de todo em todo diversas.

O terceiro passo aduzido é da 1 Pet. II, 4-5: “Chegai-vos 
para êle como para a pedra viva que os homens tinham  sim 
rejeitado, mas que Deus escolheu e honrou. Também sobre 
vós mesmos, como pedras vivas, sêde edificados em casa 
espiritual, em sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios es
pirituais que sejam aceitos a Deus por Jesus Cristo. Por 
cuja causa se acha nas Escrituras: eis aí ponho eu em Sião 
a principal pedra do ângulo, escolhida, preciosa e o que 
crer nela não será confundido”. — Quem lê o texto entende, 
íògo, sem grande esforço, que nele S. P edro afirma l.°) ser 
Cristo a pedra angular da nova casa espiritual; 2.°) serem 
os seus fiéis outras tan tas pedras ( \ l d o t  ) vivas da mesma 
construção. Quem o negou Ou poderá jamais negá-lo? Como, 
porém, daí sé infira que Cristo não tenha podido constituir ;; 
na  sua Igreja um a autoridade visível, ou não tenha dito a  
um  dos Doze: “tu  és Pedra e sôbre esta Pedra edificarei a 
m inha Igreja”, é realmente o que não podemos alcançar. 52

52. Na raiz de tôdas estas dificuldades do Sr. Pastor, 
já  o leitor perspicaz terá  percebido a deformação radical da 
idéia evangélica de Igreja, que, pela fôrça das circunstân
cias, se foi aclimando, entre protestantes, como um precòn- 
ceito inextirpável de família. Nascido de um a revolta contra^ 
a autoridade eclesiástica, o protestantismo viu-se na neces
sidade psicológica de contestar a legitimidade de quem,o cpnr,, 
denara em nome de Cristo . Pretendendo, mais tarde, orga
nizar-se em comunidade eclesiástica dissidente houve de ta 
lhar uma noção de igreja que se adaptasse às lamentáveis 
contingências das suas origens históricas e de sua evolução 
posterior. Daí o impor neste ponto ao Evangelho as muti-

' 4
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lações mais deformadoras. Outra, bem outra, a idéia que da 
Igreja fêz sempre o cristianismo;, outra bem outra o que se 
depreende de um a leitura serena dos textos sagrados.

O que para logo ressalta com. uma evidência de meio-dia 
e a intenção m anifesta do Salvador de fundar um a sociedade, 
seu prolongamento na terra . Através de seus órgãos pro
porcionadamente diferenciados Cristo continuaria de um  
modo visível a exercer entre os seus a suà missão salvadora. 
Abramos o Evangelho e leamos a palavra divina sem os vi
dros çsfumaçados do preconceito. .".'VjJ.

Logo no princípio da. sua vida pública o Divino Mestre 
começa a  reunir em tôrno de si os primeiros discípulos. 
Mais tarde, entre êles escolhe os que constituirão as colunas 
de sua Igreja; é um Colégio; são os “Doze”; chama-os após- 
tolos, isto é, enviados. De fato, êles serão na terra  até à con
sumação dos séculos o prolongamento de Cristo . “Como o 
Pai me enviou, eu vos envio” (S. João XX, 21). Diante dos 
homens serão os representantes vivos do Salvador: “quem 
vos ouve, a mim" ouve, e quem vos despréízá a m im  despreza” 
(Lç. X, 16). As funções que o divino Redentor exerceu na 
terra continuará a exercê-las, dem odo visível, por êstes en
viados aos quais delega todos os poderes necessários.

" Cristo foi o divino Mestre infalível 'que nos trouxe a 
Boa Nová da Salvação? Também os apóstolos recebem o 
mandato de ensina-la integralmente a todos os povos e o 
seu magistério é infalível e obrigatório. “Ide, ensinai a todos 
os povos... a observar tudo o que vos mandei; eu estarei 
convosco até a consumação dos séculos” (Mat. XXVIII, 20) 
“Quem não crer será condenado” (Mc. XVI, 16). *

Cristo, sacerdote etèrno e unico da Nova Lei, ofereceu 
ao Pai o grande sacrifício que resgatou a humanidade? Aos 
seus apóstolos ordena que, em todos os tempos e lugares, re
novem a grande oblação santificadora: “Fazei isto em ’m e- 
mória de mim” (Lc. XXII, 20). Será, pelos séculos, o 
cumprimento fiel do que profetizara Malaquias: “em todo
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lugar se oferecerá ao meu nome incenso e um a oblação 
prura” (Malaq. I, 11).

Cristo, entre os homens, pôde perdoar e perdoou p e 
cados? (Mat. IX, 6; Lc. V, 20; VII, 48). Também aos 
apóstolos o grande poder remissivo é conferido com as pa
lavras mais solenes; “Recebei o Espírito Santo, aquêles a  
quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, àqueles a  
quem os retiverdes lhes serão retidos” (Joan. XX. 22).

Aí estão os representantes vivos e visíveis de Cristo a > 
receber dos seus lábios a delegação ampla e explícita dos
poderes mais amplos para ensinar, governar, e santificar o s ..
fiéis, que nêles e por êles atingirão o próprio Cristo: “quem  
vos ouve, a m im  ouve; quem  vos despreza a  m im  despreza” .

Mas o colégio apostólico, que, nos seus sucessores, se há 
de perpetuar até o fim dos tempos, não é um grupo inor
gânico ou amorfo, uma multidão acéfala ou anárquica. À 

- frente, Cristo põe-lhe um chefe. Dentre os Doze, escolheu „ 
um a quem deu o nome simbólico de Pedra (K epha). (João 
I, 42.) E explicando-lhe o significado disse-lhe que sôbre 
esta Pedra havia de construir a sua Igreja; deu-lhe as chaves 
de seu Reino; conferiu-lhe o poder de ligar e desligar na 
terra (Mat. XVI, 16-19), cometeu-lhe a missão de confirmar 
na fé aos seus irmãos (Luc. XXII, 32), e por último, pouco 
tempo antes de deixar a terra, fê-lo Pastor universal do seu 
rebanho, confiando-lhe o cuidado de apascentar todos os 
seus cordeiros (Joan. XXI, 15-17).

Com isto, ficou porventura Cristo diminuído, ou re
nunciou a alguma de suas prerrogativas essenciais? Nada 
menos. Cristo é o mesmo, ontem, hoje e nos séculos; é  
sempre o mesmo Chefe do corpo místico; Êle, que continua, 
invisível, a exercer, pelos seus órgãos visíveis, sua divina 
missão na Ig re ja . “Há diversidade de ministérios, mas o 
Senhor é o mesmo” (I Cor. XII, 5). Cristo continua a en
sinar, pelo magistério infalível da sua Igreja; Cristo con
tinua a santificar as almas pelos órgãos dos seus ministros;
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Cristo continua, a governar o seu rebanho por meio de 
P edro. “Cristo é tudo em todos” (Coloss. III, l i ) . Portanto, 
Cristo, luz, e luzes os apóstolos; Cristo, pedra, e' pedra 
S im ao; Cristo, pastor, e pastor- P edro; Cristo cabeça da 

. Igreja, e cabeça da Igreja o “bem-aventurado filho de Jonas” . 
Contradição? Concorrência? Incompatibilidade? Nenhuma. 
Na luz dos seus Apóstolos é Cristo quem ilumina o mundo; 
no rito santificador dos seus ministros é Cristo quem rege
nera os corações; na autoridade dos seus representantes é 
Cristo quem governa a  sociedade das almas resgatadas "com 
o seu sangue (156) .

Eis a Igreja tal qual no-la manifestam as páginas ins
piradas do Novo -Testamento. Os inovadores do século XVI, 
nascidos entre paixões em revolta, não souberam respeitar-

(156) Melhor ressalta agora a incompreensão profunda que 
jiispirou frases como estas, repetidas como um estribilho pelo Sr. L.: 
‘A Igreja romana não é cristã, é papal: Jesus Cristo foi eliminado 

sendo substituído pelo Rapa”, p ,21; foram leyadpsrCa afastar com
pletamente Jesus Cristo como autoridade suprema da Igreja”, p. 88. 
A nossa interpretação de um: texto dé S. Paulo “destrona ó Filho 
de Deus de sua soberania na Igreja”, p. 142. -  Dificilmente se po
deria levar mais longe, a deformação sistemática de-uma doutrina 
Não, Sr. Pastor, não eliminamos a Cristo, substituindo-o pelo papa'- 
o que desejamos é respeitar integralmente tôdas as instituições ãò 
Salvador. Não afastamos completamente a Jesus Cristo como au
toridade suprema da Igreja; timbramos em que a sua autoridade 
divina seja obedecida em tudo e por tudo e acima de tudo. Não des
tronamos o Filho de Deus de sua soberania; a nossa atitude é a 
da submissão completa à totalidade de seus ensinamentos, à intan- - 

, gibilidaãe de suas instituições. Queremos ter como^pastor aquêíé á 
quem Cristo disse, apascenta os ineus cordeiros^ .queremos ser con
firmados infalivelmente na fé por aquêle a quem Cristo disse- con
firma os teus irmãos; eu orei por ti para que não desfaleça a tua 
fe: queremos entrar no reino dos céus por intermédio daquele a 
quem Cristo disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus- queremos 
ver a Igreja vitoriosa contra tôdas as potências do mal, porque 
fundada naquele a quem Cristo disse: tu és Pedra e sôbre esta 
Pedra edificarei a minha Igreja. '
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-lhes a integridade intangível. Quem lê o Evangelho e abre 
os olhos para a  realidade protestante, para logo percebe á  
dissonância do contraste. Onde o magistério vivo, deposi
tário de um  ensino autêntico e inerrável, guarda seguro de 
tôda a mensagem evangélica? Onde o Supremo Pastor do 
rebanho de Cristo, o Confirmador de seus irmãos, o Clavi- 
culário do Reino dos Céus? Tudo foi sacrificado às imposi
ções psicológicas .de uma atitude viciada nas suas Origens.
E as consequências do primeiro êrro, o tempo as foi avolu
mando e tornando, de século em século, mais funestas e irre
paráveis. Retomemos a palavra de S. Paulo em tôda a am
plitude da significação que se lhe pode dar: não, nenhum 
outro fundamento se pode pôr além de Cristo . Do Cristo 
completo, integral, com tôda a sua doutrina, com a har
monia de tôdas suas instituições, com o seu Evangelho total. 
Fora daí ninguém pode pôr outro fundam ento. Qualquer 
construção que nêle não descanse é efêmérã, precária, dè an
temão condenada à  ruína inevitável. Onde estão as igrejas 
separadas do Oriente? Sumiram-se m uitas na voragem dos 
séculos, outras aí vegetam fragmentando-se em tantas igre
jas autocéfalas quantas reclamam a .ambição dos homens e 
as contingências da política. Onde está o protestantismo do 
século XVI? Não passa hoje de um nome; já  se lhe não 
pode contar o número de seitas; de dia para dia se m ulti-í 
plicam e se tornam  mais divergentes as suas confissões de 
fé. E’ a m archa acelerada para a pulverização, a dispersão,-, 
a dissolução incoercível. Edifícios levantados sôbre a areia • 
movediça das opiniões hum anas. Prevaleceram as fôrçaS 
desagregadoras do m al. As portas do Inferno só não hão • 
de prevalecer contra a Igreja vinte vêzes secular levàntada 
sôbre a pedra escolhida por Cristo . A história realiza e conr|í; 
firma as promessas do Evangelho. *
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53. Depois dos passos bíblicos que acabamos de ana
lisar, passa o Sr. L . a examinar o testem unho dos Santos 
Padres e a  èste exame consagra quase 30 páginas (102-130) . 
Notável! No livro a que replica o Sr. Pastor, continuava na
turalmente a  exposição dos outros trechos inspirados que 
esclarecem, confirmam e completam o estudo do primado 
de Pedro no Evangelho.

São êles o versículo seguinte de S. Mateus (XVI, 19) , 
-õ versículo 32 do c. XXII de S. Lucas (157) , os versículos 
15-17 do cap. 21 de S. J oão. A analisá-los e comentá-los de
dicava o nosso livro 12 páginas (da p. 22 à  34) e só depois 
(à p. 34 e sgs.), se começava a expender, sob o título “a voz 
dos séculos”, o argumento confirmador tirado do testemunho 
dos SS. Padres. Como explicar, pois, que o Sr. L. tenha sal
tado de pés juntos todõs êstes trechos bíblicos para passar 
logo ao exame do argumento tirado de outra fonte? A 
omissão torna-se tanto  mais estranhável quanto na capa do 
:sèu livro, em subtítulo, imprimira êle os dizeres seguintes: 
^Resposta ao livro I  — “A Igreja Católica” (pp. 1 a  22).” .

À vista dêstes dados positivos surge um a dúvida penosa: 
Se o Sr. Pastor respondia até a  p. 22, por que razão con
sagra quase trin ta  páginas ao testemunho dos Santos Padres, 
que no meu livro só começa a ser exposto à p. 35? E se 
dispunha de quase trin ta  páginas para o argumento poste
rior da autoridade dos SS. Padres por que omitir a  réplica 
ao argumento bíblico que ainda continuava da p. 22 à 34? 
E se de fato se estendia a  sua resposta até à p. 35 de meu 
trabalho por que estaippar na fôlha de rosto que ia somente 
da p. 1 à p. 22? - - . ™

Não é necessário haver tirado o primeiro prémio em 
perspicácia intelectual para adivinhar as razões ocultas que

_________•__________________  A DEMONSTRAÇÃO CATÓLICA — 241

(157) O texto de S. Lucas é apenas indicado na p. 30 que re
mete para um desenvolvimento maior a pp. 183 e 184. Mais ampla 
exposição em CP., pp. 20-21.
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inspiraram tão insólito proceder. A psicologia e a  estratégia 
explicam sem grande esforço a atitude escolhida. Psicolò- 
gicamente, insinuava-se no ânimo dos leitores a  persuasão 
de que os fundamentos bíblicos da doutrina católica não 
passavam de um  simples verseto de S. Ma t e u s . Estratègi- 
camente cobria-se um a retirada possível. Quando am anha 
o adversário chamasse a contas o Sr. Pastor e lhe pergun
tasse os motivos da omissão injustificável, a  resposta corria- 
-Ihe espontânea ao bico da pena: não estava lá na  capa do 
livro que a sua crítica parava na p. 22? Q resto viria mais
tarde -

É esta explicação um a simples conjetura? interpretação 
de contendor malevolente? Infelizmente, não. São afirm a
ções redondas do Sr. Pastor. Examinando o “texto capital” , 
citado o único versículo 18 de S. Mateus, conclui o Sr. L.: 
“eis o único fundamento do papado (158). Se Roma fra
cassar na interpretação que dá a  essa passagem, estará. per
dida a sua causa, a sua máxima causa”, p. 73. O fato é 
doloroso mas incontestável: ciente e conscientemente o 
Sr. Pastor afirma aos seus leitores uma inverdade e os induz 
voluntariamente em êrro. Êle sabe que o versículo 18 de S. 
Mateus não é o único argumento bíblico aduzido em favor 
da tese católica', êle conhece os outros trechos expostos no 
livro que analisa, mas subtrai-os aos olhos de quantos o 
lêem, omitindo-os com o artifício que se acaba de ver, e con
clui triun fan te : “eis o único fundamento do papado !!

(158) Em 1920 escrevia Eduardo Carlos P ereira: “uma passar 
gem ú n ica ... do Novo Testamento é a credencial divina que o pa
pado • apresenta à consciência cristã da humanidade” (p. 214). . 
Respondemos que não era assim e o demonstramos (IRC., 29-34)
Em 1936 o Sr. Lisânias Cerqueira Leite: “eis o único fundamento 
do papado”. E, com uma preterição inexplicável, silencia ao leitor 
todos os textos que êle conhece e que lhe desdentem o asserto. —
A teimosia no êrro orça aqui por uma incorrigibilidade raras vêzes , 
atingida; mas a causa que só assim se pode defender já soçobrou 
para sempre num naufrágio sem esperanças. , .
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ífum a controvérsia grave, sôbre assuntos tão sérios como 
os que interessam a consciência religiosa, esta duplicidade 

-  incompreensível, esta sinuosidade de subterfúgios, êstes pro
cessos oblíquos e tortuosos consternam os corações amigos 

. da verdade. " .....  .

- § 3. A  voz dos séculos
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'  54 • Para os que estudam a questão*:do primado de
. Pedro nos Evangelhos, o testemunho da antiguidade cristã, 

considerado ainda somente à luz da psicologia, é de um 
valor decisivo. Achamo-nos aqui em contato com os primei
ros intérpretes da palavra divina, com os mestres da vida 
cristã, que, pelo conhecimento da língua e pela proximidade 
da pregação apostólica, se achavam nas melhores condições 
de lhe entender o significado verdadeiro; estamos, sobre

is-» tudo, longe, bem longe do . ambiente de ódios e preconceitos ■ 
criado pelas dissidências protestantes e que . tanto turvaram 
entre os inovadores a  serenidade da atmosfera intelectual e 
religiosa, indispensável a qualquer inquirição desinteressada 
da verdade. Uma sondagem na história da exegese cristã 
dos primeiros séculos impunha-se-nos, portanto, como uma 

. prova- de sinceridade na investigação e de probidade cientí
fica na interrogação de tôdas as fontes donde nos pudesse 
advir mais luz. Foi o que fizemos. E o resultado já  o co
nhecem os leitores: nos primeiros séculos do cristianismo 
entre os SS. Padres é escritores eclesiásticos-não há um  só 
que negue haver sido S. Pedro investido p o r  CRiSTo do pri- 
níádo no governo da sua Igreja . Dissemo-lo e comprovamo-lo 
com a alegação exata de alguns textos na  multidão imensa 
dos que se poderiam citar. A “voz dos séculos” depunha es- 

. . magadoramente contra o protestantismo.'"" '
Como os seus predescessores, tentou também o Sr. L. 

diminuir a impressão dêste plebiscito triunfal. Más a ten
tativa ainda uma vez fracassou; a réplica apresenta a fra-

cas.com
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gilidade de um a casca de ôvo. Dentre os SS. PP. a l a d o s ,  
apenas sôbre S. Agostinho em particular se tecem algumas 
considerações; acêrca do valor geral e global dos outros tes
temunhos encontram-se, em seguida, algumas ob^ei^ oe® 
vagas e inconsistentes. Como, porém, nada queremos omitir 
que se refira diretamente ao assunto em debate, sobre 
e outro ponto, seguindo na alheta do Sr. Pastor, diremos
uma palavra decisiva.

* *

55. S. Agostinho é, entre os padres da Igreja, um dos 
que, mais explícitas e repetidas vêzes, afirmam o primado 
jurisdicional do príncipe dos apóstolos. Do versículo 18 do 
cap. XVI de S. M ateus, porém, deu êle, em varias ocasioes, 
duas interpretações diversas: uma, a tradicional (cantatur 
ore m ultórum ), em harmonia com o sentir comum da Igre
ja _  S imão  é a pedra sôbre a qual Cristo fundamentou a 
sua Igreja — ; outra, por êle excogitada, — Cristo é a pedra 
e S im Ão foi chamado P edro, por ter confessado a  Cristo-pe
dra (159). No fim da vida, revendo as suas obras e opimoes, 
no livro das R etra c ta tio n es , o Santo Doutor registra leal
mente as duas interpretações diversas, dadas ao mesmo 
texto, e, sem se decidir definitivamente por um a com ex- 
clusãó da outra, pede ao leitor escolha a que se lhe afigurar 
mais provável (160). ' s

(159) Pode ver-se a primeira interpretação em. Enari. in Ps. 
69, n. 4; Enarr. in Ps. 55, n. 15; in Joan., trat. U ’ n ‘ 5 ‘ A se^ | ! 
exegese lê-se em: Enarr. in Ps. 60, n. 3; In Joan. trat. 7, n. 14, In
Serm. 76, n. 1; Serm. 295, n. 1. ' ■ . ' ;

(160) Eis na íntegra o texto do Santo: “Em certo passo diss® ^
eu do apóstolo S. Pedro que a Igreja fôra fundada sobre ele como p 
sôbre uma pedra, sentido êsse que também se, canta pe as mu : .
nos versos do bem-aventurado Ambrósio, onde diz do galo. oc •.
petra Ecclesiae canente culpam dlluit. Lembro-me, porém, que 
pois, muitas vêzes, expus assim as palavras do Senhor: ‘ tu es e . .

:
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Sigamos o prudente conselho do Santo . Vejamos as pro
babilidades que influíram na sua inteligência pesando-lhes 
imparcialmente o valor. Por que razão propôs S. Agostinho 
a segunda exegese? Acaso por não adm itir o primado de, S. 
Pedro? Talvez por julgar que eram iguais todos os apóstolos?
Porventura convencido de que a  supremacia de jurisdição 
do apóstolo privilegiado era uma usurpação hum ana e uma 
ofensa às prerrogativas de Cristo? Nada disto. O primado 
de Pedro, o grande doutor afirma-o do princípio, ao têrmo de 
sua vida, da primeira à  últim a de suas obras, sem sombras 
de hesitação: “Pedro recebeu o primado entre os discípulos”, 
a  sua sede, a de Roma, é “a  mais alta autoridade”; quando 
Roma fala “está term inada a  causa” (161). O único mo
tivo que inclinou o ânimo do exegeta a  ver certa probabi
lidade da nova interpretação que propunha foi de ordem 
filológica. Conhecendo pouco o grego e desconhecendo de 
todo o arameu, julgou S. Agostinho que o nome do apóstolo, 
Petrus, foi derivado de Petra, como de Cristo se originou 
cristão (162). Soubesse êle as línguas orientais e veria logo 
como a forma Petrus, em latim  sem nenhum a significação, 
reproduz o grego Petros, que significa pedra, e a palavra 
grega, por sua vez,, adapta ou verte o ■ original aramaico,

e sôbre esta pedra edificarei a minha Igreja”, d e’modo que “sôbre 
esta” se entendesse d’Aquêle a quem Pedro confessara, dizendo: 
“Tu és Cristo, Filho de Deus vivo”. Assim foi que Pedro derivando 
o seu nome desta Pedra figurava a pessoa da Igreja que sôbre ela 
foi edificada e que recebeu as chaves do reino dos Céus. Com efeito, 
n ão .se-lh ed iz: “tu és pedra, mas tu és Pedro”. A Pedra, porém - 
era. Cristo; Simão, tendo-o confessado, corno*, o , confessa toda a* 
Igreja, foi chamado Pedro. Das duas interpretações escolha o leitor 
a que lhe parecer mais provável”. Retraet. I, 21.' ...

(161) Alguns, dos muitos textos que se poderiam citar, encon
trá-los-á o leitor em CF. 98-99 e no presente volume a pp. 44-45.

(162) “Non a Petro, petra, sed Petrus a petra sícut non
Christus a christiáno, sed christianus a Christo vocatur”. Trat. 124 
in Joan. n. 5. . .
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Kephas, que vale tanto  quanto Rocha. Note, portanto, o 
leitor atento: a propor como provável a nova interpretação 
não induziu ao Santo Doutor nenhum a razão de ordem teo
lógica, tirada de objeções contra o primado de Pedro, suge
riu-lha tão-sòmente um a etimologia evidentemente errónea.

Já  o havíamos dito e explicado quando retrucamos a  um 
dos predecessores do Sr. L. (ver CP. pp. 92-94). Numa 
“resposta ao pé da letra” tôda a gente de bom senso, habi-, 
tuada num a polêmica a procurar razões e não insultos (163), 
esperaria que a  réplica nos demonstrasse ou que S. Agos
tinho era versado nas línguas orientais, ou que a  sua etimo
logia é sustentável ante um a ciência filológica esclarecida.

Nada disto fêz o Sr. Pastor. Em lugar de argumentos, 
nma. atitude patética! Para comover os seus leitores e irri
tá-los contra “a rapôsa ultram ontana”, irrompe em excla
mações indignadas: “Pobre S. Agostinho! Para q u e ... te 
em parelhaste■ com os que, -no • século -XVI, dariam .golpe , 
mortal nas pretensões do pontífice-rei.. .  eis que a pena de
sesperada de um jesuíta te macula a memória. Ah! Douto 
bispo, por que ousaste discordar da voz que a  fraude je
suítica tentou impingir como a  voz dos séculos. . .  por que 
alçaste tanto acima da tese romana os frutos do teu saber 
evangélico.. .  eis que a rapôsa u ltram o n tan a .. .  regouga in 
júrias contra a  tua  c u ltu ra ... Insigne S. A gostinho... em 
que pese as injúrias continuas alcandorado na consciência

(163) Quanto menos aparecem as razões tanto mais se re
velam os índices de uma paixão indomada é de um preconceito 
irritadiço. Só neste caso de S. Agostinho o Sr. Lisâmas atira ao 
seu contendor êste ramalhete de amabilidades: “homem inescrupu- 
loso”; “lisura de lontra e de porco-espinho”, “matreirice jesuítica ; 
“rapôsa utramontana”, “pena suspeita e envenenada de um jesuíta 
em apuros” (pp. 71-73), “assassino da verdade”; “audácia com que 
mistificam a verdade histórica”, pp. 102-193. — Como tudo isto desa
fina em pena de evangélico pastor! como entristece as almas bem 
nascidas!
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da maior cultura c r is tã .., ”,.pp. 72-73. — E, assim, com esta 
retórica insuportável, continua por um a página inteira! Um 
só argumento não teria mais valor do que tôda esta estira- 
díssima parlenga declam atória. que não tem nenhum? —

56. Uma e outra e terceira vez (pp. 72, 82, 102) volta 
o Sr; L. a rebáter o caso de S. Agostinho. Na última, júlga 
poder inferir do passo acima analisado quatro “inconfutà- 
veis verdades” (p. 105). Confutemo-las, um a depois da 
o u tra .

1. Que até o seu tempo — século V — não existia na 
interpretação dò “tu  és Pedro .'.. ” o consenso unânime fál- 
samente impingido pelos inescrupulosos defensores do Pa- : 
pismo do estofo de L. Franca” (p. 105). — Prova o texto 
precisamente que existia êste consenso. O Santo tem cons-

-c iência  de;-expor um a exegese pessoal; própria,- diversa' dã 
corrente da tradição que nos cantos religiosos, andava pela 
boca, das multidões —■ canitu ore m uliorum . Senão, que o 
Sr. L. nos cite u m  texto anterior ao século V, em que se 

... negue o primado de S. Pedro. ■ .
2. “Qúe ò próprio S. Agostinho, sustentando duas opi

niões, por fim se explica, dizendo que “a  Pedra é Aquêle 
que Pedro tin h a  confessado”, p. 105. — Falso; o que “por 
fim ” afirma o Santo é coisa bem diversa. O argumento que 
aduziu em favor dá sua interpretação não lhe pareceu de- ' 
cisivo; a exegese tradicional não foi descartada com nenhu
ma prova apodíctica. Ao leitor, portanto, dexa o Santo 
Doutor o critério de “escolher das duas interpretações a  que 
lhe parece mais provável” . Eis o que “por fim "  explica S.
Agostinho. Não é interessante ver como o Sr. L., tão agres-....
sivo em denunciar os “inescrupulosos defensores do Papismo 
do estôfõ de L. Franca”, mutile assim com tanto desem- 
peno e tão pouco escrúpulo um trecho do Santo, interrom-
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pendo-lhe a leitura a meio caminho e asseverando aos seus 
fiéis que é explicação final do Agostinho, a  que manifesta
mente não representa a conclusão ão seu pensamento?

3. “Que sôbre essa questão capital, S. Agostinho não 
só praticou o livre exame da Escritura (não obstante reco- ; 
nhecer que “o Senhor ensina os povos pela autoridade da 
Igreja”) rna.s o recomendou, dizendo: “Que escolha o leitor 
destas duas interpretações a que lhe parecer mais provável”,.
p los. __ Confusão deplorável de idéias tão distintas! O
“livre exame” preconizado pelo protestantismo é o que ar
vora cada indivíduo em árbitro supremo da fé e desconhece 
a existência do magistério vivo, autêntico e infalível cons
tituído por Cristo para a exposição e defesa do património 
revelado. Êsse “livre exame” S. Agostinho não só nunca o 
pôs em prática, mas inúmeras vêzes e explicitamente o con
denou como erróneo e anti-evangélico (164). Mas, reconhe
cida a autoridade suprema da Igreja,, debater as razões que 
militam por esta ou aquela exegese de um  texto sagrado, 
não só não é “livre exame protestante”, mas, é, foi e será 
sempre a prática de todos os comentadores católicos de todos 
os tempos. A maravilha ingénua do Sr. Pastor acompa
nhada de sua inferência “inconfutável” prova apenas um a 
ignorância total em  m atéria de história da exegese bíblica.

4. “Que até o século V, a autoridade docénte da Igreja 
não havia transmitido como ensino do Senhor a doutrina 
romana sôbre o fundamento da Igreja; pois, em tal hipótese, 
um bispo da envergadura de S. Agostinho, não ensinaria, 
doutrina contrária, permanecendo na plenitude de sua au-

'(164) “Eu não acreditaria no Evangelho',7 s e ’a isto me não le
vara a autoridade da Igreja Católica” . “E como muitos herejes cos
tumam torcer a exposição das Escrituras em íavor. de suas opiniões, 
contrárias à fé do magistério católico” . “Não queres [fala a Juliano] 
interpretar as palavras do Apóstolo como as interpreta a Igreja”. 
Ver esta e mais outras citações em CP, pp. 94-98. — E o Sr. L. co
nhecia semelhantes textos!

1
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toridade episcopal e em plena comunhão com a Igreja uni
versal”, p. 105. — Outro equívoco,-filho de precipitação apai
xonada que já  não sabe ler os documentos. S. Agostinho 
nunca ensinou “doutrina contrária” ao primado de S. Pedro. 
Apenas dè um versículo do 1 °  evangelho apresentou aos 
seus leitores como simplesmente provável um a exegese di
versa da tradicional. Mas o primado de S. Pedro ressalta 
evidente dos versículos seguintes da mesma perícope de S. 
Mateus e de outros textos evangélicos, cautam ente omitidos 
pelo Sr. Pastor, mas diligentemente conhecidos e santa
mente respeitados pelo grande bispo de U ipona. Acêrca da 
“doutrina rom ana” do primàdo jurisdicional do Papa, nunca 
levantou êle a menor sombra de dúvida . Nos seus livros, .não 
podia ser mais claro e explícito em expô-la; na  sua vida epis
copal, não podia ser mais deferente èm acatá-la e prati
cá-la (165). Quando, além disso, nos afirm a o Sr. L. que “até 
0 sécul°  v  a autoridade docente da Igreja não havia trans
mitido como ensino do Senhor a doutrina romana sôbre o 
fundamento da Igreja , ainda uma vez da mostras de um 
desconhecimento completo da história do cristianismo. Para 

, não citarmos senão papas contemporâneos do grande bispo 
africano, S irício (384-399), I nocêncio I (401-417), Zósimo 
(417-418)* Bonifácio I (418-422) e Celestino I-  (422-432), 
afirmaram todos, várias vêzes e nos têrmos mais inequívocos 
a supremacia jurisdiciònal do bispo de Roma, herança inde- 
fectível do primado de Pedro (166). Expliquem agora os

(165) Ver testemunhos "e fatos em CP, pp. 98-100; e neste mesmo
yol., pp. 43-50. ' . ' -  ' • '

(166) O Papa Sirício, em carta a Himérlo, bispo de Tarragona:
“A regra acima [sôbre a administração do batismo] deverão observar 
todos os sacerdotes que se não,quiserem afastar da solidez da pedra, 
sôbre a qual Cristo construiu a Igreja universal” . Coustant, Epis- 
tulae Romanorum Pontificum, p. 627. Inocêncio I  aos membros do 
Concílio de Milévio: “Principalmente quando se trata de questões 
de fé, julgo que todos os irmãos e colegas no episcopado só a
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leitores como, ante esta verdade histórica incontestável, o 
Sr. L., que, ao menos em parte, devia conhecê-la (IRC. 
106-108) e que não é “um inescrupuloso defensor do protes
tantismo do estofo de L. Franca”, ousou escrever que até 
o século V a autoridade docente da Igreja não havia trans
mitido como ensino do Senhor a  doutrina rom ana sôbre o 
fundamento da Igreja”?

Aí estão as quatro “verdades inconfutáveis”, que o 
Sr. Pastor teve a perspicácia de enxergar demonstradas no 
passo do bispo de Hipona. . ,

* * ❖

57. S. Agostinho foi o único dos SS. Padres cujo tes
temunho o Sr. Lisânias tentou invalidar com algumas re
flexões muito sumárias, muito pobres e muito inconsistentes, * S.

Pedro. ... devem recorrer, como agora recorrestes, acêrca do que 
convém em todo o mundo e a tôdas as igrejas” . Coustant, op. cit., 
p. 896. Zósimo, aos bispos africanos: “A tradição apostólica dos 
Padres atribuiu à Sede Apostólica tanta autoridade que suas sen
tenças ninguém ousasse d iscu tir... dêste apóstolo [Pedro] quis a 
antiguidade canónica, por unanimidade de julgamento, fôsse tanto 
o poder que, pela própria promessa de Cristo, Senhor nosso, ligas
se . . .  e solvesse”. . .  Coustant, op. cit., p. 974. B onifácio I a todos os 
bispos da Tessália: “A instituição nascènte da Igreja Universal em
S. Pedro teve o seu princípio e nele o seu regime e . .. pelas palavras 
do Senhor a esta [igreja, i. é, à romana] tudo foi concedido. Ela 
é a cabeça de tôdas as igrejas espalhadas pelo mundo; quem dela se 
separa, deixa de pertencer à religião de Cristo” . Coustant, op. cit., 
p. 1937. Celestino I, a Nestório, patriarca herético de Constanti
nopla: “Saibam, pois, claramente que esta é a nossa sentença: se 
de Cristo não admitires o que.. .  crê a Igréja universal e não con-j 
denares esta pérfida novidade, considera-te como desligado da co
munhão de tôda a Igreja Católica”. Coustant, op. cit., p. 1130. — 
Em resumo: a Igreja de Roma goza de supremacia jurisdicional 
sôbre tôdas as igrejas, em virtude das prerrogativas singulares dá 
que por Cristo foi investido S. Pedro. Eis o que, no século V, trans
mitia, como ensino do Senhor, a autoridade docente da Igreja, con
temporânea de S. Agostinho.
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como sg acaba úg ver. IVTcis ao lado do depoimento do grande 
Doutor africano citamos dezenas e dezenas de outros textos 
da antiguidade cristã, que, em modo irrefragável, demons
tram  como a favor da exegese católica se acha o sentir unâ
nime da Igreja prim itiva. O Sr. Pastor, a  quem não falta 
espaço para declamações fôfas e injúrias inconvenientes, não 
o encontrou para um a discussão crítica e serena dos argu
mentos que se lhe opunham . Limitou-se a  tecer considera- 
.Ç.ões gerais que, a  seu ver, infirmam o valor demonstrativo 
do argumento dêste plebiscito esmagador. _Acompanhemo-lo 
também nesta penosa romagem. ,

________________ _______________A DEMONSTRAÇÃO CATÓLICA — 251

Sua primeira tentativa é negar a existência desta una
nimidade de consenso. Como de costume, transcrevamos à 
letra as suas palavras: “Sustenta o arcebispo Kenrich, de 

"S: Luís,” quase o ' mesmo^pensamento do padre A. Pereira: 
que 77 dos Santos Padres trataram  do assunto em contro- 
vérsiá, e, que, dêstes, 44 consideraram a rocha sôbre a qual 
Jesus Cristo estabeleceu a  sua Igreja como sendo a fé que 
Pedro confessara; 16 julgaram-na o próprio Jesus Cristo e 
17 foram de opinião que a  rocha era Pedro, Eis a opinião 
de um bispo ilustre contra a  famosa “voz dos séculos”, 
contra o pretenso “consenso unânime dos Santos Padres”, na 
interpretação do grande texto em controvérsia. Num total 
de 77, 60 ou sejam 78 % dos Sântos Padres sustentaram o 
ponto de vista contrário ao da Igreja Romana havendo ao 
lado desta apenas 17 ou sejam 22 %. Sui generis consenso 
unanime! 60 contra 17! .78 % contra 22 %! (“Modern Ro- 
manism Examined”, por H. W. Dearden, 4.a ed., p. 14). O 
católico romano Launoy sustenta precisamente o mesmo 
ponto de vista (Epíst. VII, Vol. V, pt; 2, p. 99, Genebra — 
1731). Mas, na audácia com que mistificam a verdade his
tórica, não se pejam os incondicionais apologistas da teoria

icas.com

http://www.o


252 —  RESPOSTA AO PE DA LETRA?

ultram ontana de afirm ar que o consenso unânim e dos San s 
Padres está com o ponto de vista papal!” p. 103.

__ A página que se acaba de ler foi publicada na  mui
leal cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro no ano da graça 
de 1936. Tenham agora paciência os leitores e percorram 
esta outra página escrita na mesma cidade, no ano de 1933, 
sôbre o mesmo argumento, em resposta a um  dos predeces
sores do Sr. Lisânias: “Citamos padres e escritores isolados; 
entre os latinos, Tertuliano, S. Cipriano, S. Agostinho, S. 
Ambrósio, S. J erônimo, S. Optato de Milévio, S. Leão 
Magno; entre os gregos, Orígenes, S. E pifânio , S. Gregório 
de Nazianzo, S. Gregório N isseno , S. Cirillo de Alexandria,
S. N ilo Teofilato, S. Crisóstomo; entre os orientais, S. 
Efr ém  e S. Afraates. Quem quer que não seja de todo leigo 
na literatura dos 5 primeiros séculos da nossa era terá  sau
dado nestes nomes os príncipes da ciência e da santidade 
cristã. .—. Citamos os testemunhos coletivos, e por isso infi
nitam ente preciosos, das diferentes igrejas, cristalizados nós 
seus livros oficiais de orações, reproduzindo alguns trechos 
da liturgia grega, sivíaca e eslavo-Tussa, justam ente as mais 
afastadas de Roma. — Citamos por último a afirmação so
lene e majestosa da Igreja reunida nas suas assembléias uni
versais. Os concílios ecuménicos de Éfeso, Calcedônia, Ni- 
céia (2), Lião, Constança, e Florença proclamam unânimes 
o primado de Simão Pedro, a que por último as recentes des
cobertas arqueológicas vieram trazer ainda a confirmação 
de seu depoimento insuspeito (Cfr. IRC., pp. 35-39; 529-532).

A nossa exegese não é uma to rtu ra  de textos, improvi
sada para legitimar uma revolta de paixões m al dominadas. 
É o caudal sereno e tranquilo da verdade que avança no 
correr dos séculos, avolumado continuamente pela contribui-, 
ção dos maiores gênios e dos maiores santos de que se ufana 
a história do cristianismo. , t

A esta nuvem de testemunhos que opôs o Sr. Ernesto 
de Oliveira? Não quis falar êle. Deu a  palavra a Antônio.;

http://www.ob

A DEMONSTRAÇÃO CATÓLICA —  253

P ereira de F igueiredo: “Nas suas epístolas mostrou Launoy 
que pela interpretação que toma por esta pedra a pessoa de
S. Pedro não se acham mais que dézessete padres; e os que 
se acham pela outra passam de quarenta e quatro”, p. 67. — 
O honesto Sr. Oliveira tinha diante dos olhos a prova -pro
vada da falsidade desta asserção. Sem pretender absoluta
mente ser exaustivo eu havia citado 21 padres e 6 concílios 
ecuménicos, além dos documentos litúrgicos e arqueológicos. 
No entánto, citado F igueiredo, prossegue despreocupáda- 
mente: “À lista de dezenove Doutores (167) que S. Revma. 
apensou ao seu volume, em abono, da interpretação católica, 
podemos opor um a outra, superior a quarenta e quatro, de 
doutores tão canónicos e tão ecuménicos como os outros em 
abono da interpretação de S. Agostinho, por nós adotada 
e defendida”, p. 68. — Por que então não opôs? Se o Sr. Er
nesTo já  tinha “44 doutores tão canónicos e tão ecuménicos” 
como os já citados, por que não os alegou no seu livro,-com ' 
as referências exatas?.Simples trabalho de copista. E a oca
sião era tanto mais azada, quanto havíamos escrito textual
m ente: “Entre os Santos Padres não há um  só que negue

(167). Aliás 21. E por . que calar os 6 concílios ecuménicos? 
Por que omitir toda a demonstração monumental da arqueologia? 
Por que passar em silêncio o testemunho precioso das mais antigas 
liturgias orientais? ■— Já a lista dos 21 nãò satisfaz ainda ao Sr. Er
nesto, elevemo-la ainda. Eusébio de Cesaréia, Demonstratio evang.
1, 3, c. 5 (MG., XXII, 216, 220); S. Epifânio, Ancor. c. 9. (MG., 
XIJII, 33); Astério de Amaséia, Hom. S in Petrum et Paulum (MG. 
X I, 268); MjACÁRio de Magnésia, Apoçritiçus, I, 3, c. 27; Proclo, bispo 
dê Constantinopla, Or. in trãnsfig. n. 2. (MG., LXV, 767); S. C irilo . 
de Jerusalém, Cát. 17, n. 4; T l , n .  '3 "(MG., XXVIII,' 997, 693); Vi-' 
tório, lii epist. aã Gal. 1, 1, p. 9. (MG., VIII, 1155); Gàudêncio, bispo 
de Brescia, Sermo 20. (ML., XX, 995); Gassiano, Cjpntrà Nestorium, .. 
3, c. 12. (ML., L, 67); S. MÀximo, de Turim, Hom.. 54, (ML., LVII, 
333); F irmiliano, de Cesaréia, Epist. aã Cypr. n. .17, Ed. Hartel, 
p. 821. Aí tem o Sr. Ernesto mais 11 nomes a acrescentar à lista 
anterior. (Nota do C. P.,p. 28.)
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ter Cristo concedido a Pedro o primado de jurisdição na 
Igreja universal” . IRC, p. 35. Que magnífica oportuni
dade de opor 44, onde se negava a existência de um  só!” 
CP., 27-29 .

Do simples confronto destas duas páginas ressalta.
1.0) que o Sr. L. em 1936 não adiantou um til ao que 

já  escrevera o seu colega em 1931 e a  ‘ Resposta ao pe da 
letra”, neste, como em outros pontos, bem lhe poderia ter 
ficado na gaveta com enormes vantagens para a  reputação 
do autor e notável economia do tempo precioso de quantos 
o lêem. .......  -

2. ° que, afirmando existirem “do lado desta [da Igreja 
Romana] apenas 17 (Santos Padres) ou sejam 22 %, o 
Sr. Pastor faltou conscientemente à  verdade, com a agra
vante de um a reincidência incompreensível.

3. °) que, dispondo de ,60 opiniões de Santos Padres, 
“sustentando o ponto de vista contrário” a  interpretação ca
tólica. o adversário não citou um só dêstes numerosos textos 
inviolàvelmente fechados a 7 chaves no escrínio de suas 
notas, temerosas da luz do dia!
, Em 1937 repetimos serenamente o que 15 anos antes 
havíamos escrito: “Entre os Santos Padres não há um  só 
que negue ter Cristo concedido a Pedro o primado de juris
dição na igreja universal”. IRC., p. 35. — As “'‘respostas ao 
pé da letra” vão pululando, umas após outras, em ritmo ace
lerado; os doestos pessoais multiplicam-se também em rápido 
crescendo, mais o u . menos destoantes a  ouvidos bem afi- • 
nados. Mas o textinho pedido ... ah! êsse não há  meio 'de-; 
aparecer! E a  polêmica protestante envolve-se num  desçré-iS;
dito cada vez mais irremediável. : js*&

. ■ ■
* * * ■

58. O segundo recurso de que lança mão o Sr. L. para 
menosprezar o valor do depoimento dos Santos Padres é di"

-'•'V
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minuir-lhes a  autoridade dos escritos. Há pouco tentava-se 
negar o número imponente das testemunhas; agora, despres
tigia-se-lhes a qualidade do testemunho. As suas obras, diz 
em resumo, o Sr. L. não nos chegaram na integridade pri
mitiva; foram mutiladas e corrompidas, a  livros autênticos 
acrescentaram-se livros apócrifos; interpretações e falsifica- 
çpes tendenciosas introduziram-se sem escrúpulos nem me
dida. Esta faina inglória de adulterações e mutilações foi, 
em grande parte, levada a efeito “pelos advogados do pa- 

:Pad o ,.. segundo a  feição dos índices expurgatórios da Igreja 
R om ana... a incorrigível mistificadora”, pp. 1Í3, 129. Em 
confirmação do sobredito alegam-se fatos, episódios, ane
dotas qúe se julgam, ingênuamente, provas decisivas.' -

Lamentamos deveras não poder sair d o . nosso assuntõ - 
para examinar, um a por uma, tôdas estas infantilidades. 
Citemos apenas uma, para amostra. “É fato sobejamente * 

vulgarizado a corrupção do tratado dé Ciprianõ sôbre a  uni- ”
dade da Igreja, na edição publicada por Manúzio, em Rómá, 
no ário de 1564, logo seguida pela de Pamélio. O cap. 3.0
sofreu grande alteração. Foram inseridas no texto as ex
pressões: “prim atus Petro datur” (a supremacia é dada a 
Pèdro), “super cathedram Petri fundata esta ecclesia” (a 
igreja está fundada sôbre a cátedra de, Pedro) . Onde estava 
no original: “super unum aedificat Ecclesiam Christus” 
(Cristo edifica a sua Igreja sôbre um só) puseram “super 
mum unum ” (sôbre êste só), etc. Estas corrupções não se 
encontram nas cópias anteriores a Manúzio e Pamélio. E’
evidente como êsse dolo visava corroborar a doutrina roma

-  hista do papado”, p. 110 (168). — Encontram-se, Sr. L., 
; estas “corrupções”; remontam elas a manuscritos de muitos

(168) A seguir escreve o Sr. L.: “E diz L. Franca: *Tal é o 
sentir de Ciprianõ, calmo e tranquilo, ecoando a grande voz da tra
dição Católica (nota à p. 109). Que atitude restã aos mortos, mesmo 
falseados e ludibriados, senão serem ccilvios e tranquilos, p. 110. —
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séculosanteriores a  Manúzio e Pamélio. Encerram doutrina 
segura de S. Cipriano e, com m uita probabilidade, exprimem 
duas edições ou redações diferentes dadas pelo próprio santo 
ao seii opúsculo De Unitate Ecclesiae. Tudo isto ninguém 
hoje ignora no mundo dos que lêem. Aqui mesmo no Brasil, 
tivemos ocasião de publicar, há  uns dez anos, um resumo dos 
trabalhos da crítica moderna acêrca de S. Cipriano (ver Re
líquias de um a Polêmica, pp. 183-195). Mas o egrégio ; 
Sr. Pastor prefere, nas suas réplicas ao pé da letra, ir reedi
tando estas antigualhas em contraste flagrante com a  mate
rialidade incontestável dos documentos conservados nas bi
bliotecas. Será talvez evidente que esta resistência inven
cível à  verdade seja necessária para corroborar alguma dou
trina  que não é precisamente a rom anista do papado?

Importa, porém, cingir-nos às fronteiras da nossa con
trovérsia. Ora, quem ainda não percebeu que a  longa di
gressão do Sr. L. lhe fica inteiramente à  margem? Citamos 
mais de 30. textos de Santos Padres e escritores antigos em 
favor da interpretação católica do texto de S. Mateus . É 
algum dêles, porventura, apócrifo ou interpolado? Um só 
dentre êles não pertence ao autor a quem o atribuímos? Eis 
o ponto preciso do debate. Tôda a  gente que não é de todo 
leiga nestes assuntos sabe como a ciência moderna já  nos 
deu da antiga literatura cristã as edições críticas mais per-- ■* 
feitas, que permitem descriminar com segurança os textos ,11 
genuínos e os apócrifos, os de autenticidade certa ou duvi
dosa (169). A qual destas categorias pertencem os do-

Não sei se os leitores acharam muita, muita graça numa obser
vação em que se desvia totalmente um trecho do seu significado; 
sei, porém, que fazer chacotas à custa da verdade e falsear e hidi*? 
briar as palavras dos vivos não é primor de elegância. .

(169) Para não citarmos outras, todos conhecem as grandes., 
edições críticas dos Padres gregos, editadas pfela Real Academia de 
Ciências da Prússia (C o r p u s  B e r o l in e n s e ), dos Padres latinos, pu
blicada pela Universidade de Viena (C o rp u s  V in d ó b e n s e ) , dos es-

. ^
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d ^ i s i m S qUe aduzimos como Provas? Pergunta capital e

O Sr. L. não quis "dar-lhe resposta. Não afirmou nem 
provou a mautenticidade de um  só dos testemunhos ale
gados. Todos êles estão incólumes, de pé, inatingidos e 
inatingíveis. À vista desta ausência completa de argumen- 
os no que concerne o âmago da questão, todo êste excursus 
astidioso de um a vintena de páginas eriçadas de falsidades 

históricas de ingenuidades pueris, de declamações ampolosas 
contra a  incorrigível mistificadora» assumem aos olhos do 
leitor sensato um a significação bem diferente e bem triste.

 ̂ 59. Antes de deixar esta arena de tão ingratas sur
presas quis o Sr. Pastor quebrar a últim a lança. É a seu 
v®r > 9. S?lpe de graça no argumento tirado .do testemunho 
dos SS. Padres. De que vale o seu depoimento, —  simples 
palavra humana, -  em face da infalível palavra divina da 
Escritura? “Pouco importaria mesmo que todos êles ti-

çritores ante-nicenos, tiradas à luz em Edimburgo, as coleções de 
Oxford, Cambridge, etc. Neste imenso trabalho de ciência objetiva " 

, colaboram católicos, protestantes e racionalistas. Infelizmente tudo 
isto é, para o nosso pastor, muito ocupado com a leitura de seus 
manuaizinhos baratos de controvérsia . anti-romanista, uma te r r a  
in c ó g n i ta .  À p. 113 conféssa com admirável candideza- “Acresce 
ainda que é tão grande a Biblioteca Patrum — 28 enormes volumes 
só a dos autores latinos! — que, sem prejuízo -da* cultura simétrica 
indispensável ao estudioso de nossos dias, é, pràticamente quase 

. mipojsiyel ; adquirir. çqnhecimento completo dos . antigos escritores 
cristãos. Curta como é a vida, insensato será gastá-la no estudo 
dessa babel de autores contraditórios, entre si e muitas vêzes con 
sigo mesmo”, p. 113. -  Esta só frase dá a medida de um homem’
O autor, que, a fim de não prejudicar, “a. cultura simétrica” julga 
insensato estudar as f o n te s  d a  h is tó r ia  d o  c r i s t ia n is m o  e depois es
creve um livro de polêmica sôbre a sua forma genuína está julgado 
pelas suas próprias palavras. 'vi;' - i.;A

r,.
; ) '• i-
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vessem ensinado a  doutrina rom ana. Acima do ensino dêles 
está o das Santas Escrituras que, como vimos, não deixam 
pedra sôbre pedra no edifício doutrinário do ultram onta- 
nismo”, p. 130.

— Deploramos profundamente que se pudesse levar tão 
longe a  incompreensão absoluta de um argum ento. Tomar 
uma, balança, colocar-lhe num a das conchas a palavra do 
homem, noutra a palavra de Deus e concluir em tom triun
fal: eis a  situação de católicos e protestantes, com quem 
ficará a vitória? — é de um a simpleza tão desconcertante 
que raia pelo infantilismo. Não, Sr. Pastor, não é esta pre
cisamente a questão controvertida; hão se tra ta  de saber se 
a  palavra de Deus merece mais fé que a  do homem, .mas 
sim de verificar com quem está a palavra de Deus, se com o 
testemunho unânime e desinteressado da antiguidade cristã 
ou com a grita rebelde e despeitada de um frade apóstata 
do século XVI, Aqui está o cerne da ..questão;, aqui bate o 
ponto. A escritura, possuíam-na, expunham-na e comenta
vam-na os SS. Padres. E êstes homens chamavam-se S. Ata- 
násio e S. Crisóstomo, S. Jerônimo e S. Agostinho, S. Am - 
brósio e S. Hilário, S. Gregório de Nazianzo e S. Gregório 
de Nissa, S. Basílio e S. Cirilo, S. Afrates e S. Efrém 
(IRC., 529-532). — São todos os grandes paladinos da orto
doxia e da fé antiga, são os cimos mais elevados da santi
dade e da ciência do cristianismo primitivo. O que afir
maram e escreveram, com tan ta  consonância e harmonia, 
não lhes saiu da imaginação exaltada ou de paixões em efer
vescência nos ardores de lutas pessoais; afirmaram e escre
veram porque o encontraram serena e inequivocamente en
sinado nos livros infalíveis da palavra divina. Se a Pedro 
chamaram príncipe dos apóstolos é porque leram no Evan
gelho: primeiro, Pedro. Se o denominaram pedra sôbre a 
qual Cristo edificou a  sua Igreja, é porque ouviram dos lá
bios do divino Mestre o nome que lhe impôs e a explicação 
do seu significado; se lhe reconheceram o primado de ju-
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risdição universal, é porque, no livro santo, a palavra que 
não falha lhes assegurou que havia de ratificar no céu 
quanto na terra  ligasse e desligasse o Apóstolo privilegiado- 
se nêle saudaram  o Doutor infalível da fé é ainda porque ó 
texto revelado lhes assegurava que um a oração infrustrável 
de Cristo o preservaria para sempre de desfalecimentos he
terodoxos, a fim de confirmar os seus irmãos; se o procla- 

- m aram  Pastor universal da Igreja é porque nas divinas letras 
haviam contemplado a cena admirável em que o Salvador lhe 
havia cometido a guarda de suas ovelhas e de seus cordeiros.

Eis agora os termos naturais em que se coloca o de
bate: Com quem está a palavra de Deus? Cóm tôda a cris
tandade primitivar onde se não encontra um a só vez a  ne
gação do primado de Pedro, ou com os heterodoxos do 
século XVI, nos quais aparece como uma consequência psi
cológica de paixões mal feridas? Quem apresenta à  razão se

. . rena credenciais de. mais valor : esta plêiade de gigantes da 
santidade e da. doutrina ou o punhado de fedífragos e per

: juros que bateram  as mãos a Lutero e a Zuínglio? Pôr assim
a questão em seus justos têrmos é resolvê-la.

Mas aprofundemos ainda o argum ento. Nos nomes que 
aqui e alhures deixamos citados todo o leitor esclarecido já 
terá saudado a  assembléia imponente dos paladinos da or
todoxia e dos grandes mestres nos primeiros séculos cristãos. 
Achamo-nos, com efeito, em face da crença primitiva e uni
versal da Igreja. Quem desejasse levar adiante a  curiosidade 
de suas investigações encontraria ainda esta  unanimidade 
de fé cristalizada nas primeiras manifestações da arte cristã 
descobertas e ilustradas por uma ciência moderna: a ar
queologia, tão podérósa na eloquência fria dos seus monu
mentos irrecusáveis (IRC. 36-39) . Levando além as suas
pesquisas e fo lheando os livros da" oração oficial das igrejas ......
em  que se espelham  com  fidelidade espontânea as crenças 
antigas, encontraria o  privilégio de Pedro inúm eras vêzes 
enaltecido por todas as liturgias gregas e latinas, orientais
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e ocidentais (IRC. 531-533). Haveria ainda a recolher um a 
voz poderosa da antiguidade cristã: a  dos grandes Concílios 
ecuménicos em que o Oriente e o Ocidente ainda não sepa
rados pelo cisma, proclamavam unânimes, na  solenidade vdas 
grandes assembléias, a fé dos primeiros séculos no primado 
em que por Cristo foi divinamente investido o apóstolo P edro 

(IRC. 110-111; 533).
Eis a  fé dos grandes séculos cristãos. Impossível ne

gá-la. Os documentos são contestes, uníssonos e convergen- 
tès. Pelo ensino singular dos seus grandes pastores como 
pela afirmação coletiva de suas assembléias ecuménicas, 
pelas manifestações anónimas de sua arte como pelas expres
sões litúrgicas de seu culto solene e oficial, a  Igreja afirma, 
como um a verdade contida nas páginas divinas do Evan
gelho, a instituição, em P edro, de um poder supremo, guarda 
infalível da integridade de sua fé e centro visível de sua 
unidade 'inquebrantável. A afirmação dó primado aparece; ; 
em todo o gênero de documentos antigos; a sua negação, 
em nenhum (170). ... :

Ante êste fato  que não sofre contestação sincera, surge 
a questão decisiva: é possível que tôda a  Igreja antiga se 
houvesse enganado sôbre a essência de sua constituição? é 
crível que as lições divinas do Evangelho, num  ponto de im-

(170) Agora já o leitor poderá dar um balanço fiel às peças 
tío debate. O Sr. Lisânias não citou um só documento antigo de 
qualquer natureza em que se negasse o primado de Pedro. Omitiu, r 
porém, a análise singular de tôdas as citações de escritores antigos., 
por nós aduzidos. Omitiu, sem lhes razer a menor aiusao sequer, 
tôdas as decisões concilia* 3S. Omitiu todos os documentos litúrgicos. f 
Omitiu o variadíssimo testemunho monumental, pôsto em evidência 
pelos descobrimentos modernos da arqueologia cristã. Não omitiu,. 
— e como poderia êle omiti-lo? não omitiu, porém, o esforço ca
nhestro para lançar o ridículo sôbre a “famosa voz dos séculos mu
sicada pela matreirice jesuítica”, p. 71. Como se uma chacota, em 
estilo menos digno, válesse um argumento!!!
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portância transcendental, só viessem a ser compreendidas 
pelo frade apóstata da Saxonia?

Ainda um a vez abramos o livro da palavra .de Deus, 
que tem sempre respostas de verdade e de vida para os que 

, a. interrogam com a alma sincera: 4 “Ide, diz Cristo aos seus 
- discípulos na conclusão do evangelho de - S. Mateus, ide, 

doutrinai a  todos os povos... ensinando-lhes a  observar 
: tudo o que vos mandei, e eu estarei convosco todos os dias

até a consumação dos séculos” (Mat. XXVIII, 19-20). Os 
lu apóstolos partiram , transm itiram , fiéis, a..mensagem inte- 
. , gral que lhes havia sido confiada; o divino Mestre não faltou 
-. nem podia fa ltar à  sua promessa; ontem, como hoje e 

am anhã e sempre, todos os dias assistiu, assiste e assistirá 
ao magistério autorizado. E êste magistério por todos os 
seus .órgãos ensina unânimemente o primado de P edro.

- Imaginai, por um  momento,, a hipótese protestante. Que se 
-- teria dado? Mal saída das mãos do divino Mestre, a  Igreja 

houvera desgarrado da verdade; os apóstolos e os seus su
cessores já  não, teriam  ensinado tudo o que: lhes m andara 
Cristo, e este, contra a fidelidade à palavra empenhada, 
teria negado a divina assistência aos seus enviados, aos con- 

. tinuadores da sua missão. Pelos seus pastores, pelas suas 

. decisões conciliares, pelas suas orações oficiais tôda a  Igreja 
houvera ensinado a  maior das enormidades. Possível? Não; 
a Escritura não o consente.

Continuemos a  ler o Evangelho. Eis a  conclusão de S. 
Marcos: “Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a  tôda 
criatura; quem crer e fôr batizado será salvo, quem não 
crer será condenado” (XVI,; 15-16). Como, Senhor! tôda a 

. vossa Igreja prega-me que o apóstolo P edro foi por vós cons- 
. tituído pedra fundamentai da vossa instituição invencível, 

pastor supremo de vosso rebanho fiel. Será verdade? De
verei crê-lo? Sim, porque vós mo ordenais e não me podeis 
ordenar, sob pena de condenação, que abrace o êrro como 
se fôra verdade divina. Mas, e os retardatários de ontem, na
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história bimilenária do cristianismo, que se insurgem contra 
o ensino dos séculos? Esquecem a indefectibilidade das pa
lavras e pretendem ser cristãos combatendo a instituição 
imortal de Cristo.

Os discípulos não esqueceram as lições do divino Mestre. 
Nasce a  Igreja; surge logo nos primeiros tempos uma con
trovérsia que ameaça dividir as alm as. Que fazem os após
tolos? Reúnem-se, examinam, e decidem. A decisão é inape- 
lável; feita sob a assistência do Divino Espírito, leva, como 
garantia de sua infalibilidade, estas palavras sublimes: 
'pareceu ao Espírito Santo e a nós (At. XV, 28). Tudo o 
que para defender a integridade da mensagem evangélica 
decide a  Igreja, reunida em suas assembléias universais, é 
verdade incontroversa. O espírito de Cristo assiste-lhe às 
deliberações a fim de que a  tôdas as gerações se continue 
a pregar tudo o que o Salvador ensinou. E os concílios 
ecuménicos continuam a congregar-se na  história do. cris
tianismo. Em Éfeso (431), em Calcedônia (451), em Nicéia 
(787), em Constantinopla (680 e 869) e em Lião (1274) 
reúne-se tôda a Igreja, o Oriente e o Ocidente, e aclama por 
tôdas as formas o primado de Pedro e dos seus sucessores. 
Errou acaso a  Igreja tôda, ensinando pelo órgão mais solene 
do seu magistério oficial? Impossível; afirmá-lo fôra contra
dizer a palavra divina da .Escritura.

É esta palavra divina que nos assegura ainda, pelos lá
bios de Paulo, que a  Igreja do Deus vivo é “a coluna e a 
base da verdade» (I Tim. III, 15). Ensinar o êrro fôra 
m entir à sua essência: hipótese inconciliável com os mais 
explícitos ensinamentos bíblicos: Cristo estará com os seus, 
todos os dias, até a  consumação dos tempos; as portas do 
inferno não prevalecerão contra a  sua Igreja; ela é e será 
sempre, por natureza indefectível, a  coluna da verdade.

Os raios convergem para o mesmo foco; a conclusão im* 
põe-se com um esplendor meridiano. Nos primeiros séculos.

J

H
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do cristianismo nao se encontra um a só negação do primado 
™ PeÊro> nos primeiros séculos do cristianismo a Igreja e n 
sina por todos os órgãos do seu magistério  — concílios, pas- 
tôres, liturgia, arte religiosa — o prim ado de Pedro. Como 
duvidar? A Igreja é o prolongamento de Cristo, e a  sua voz 
inconfundível repete, no volver dos séculos, a  voz divina que 
palpita no Evangelho. ;
_  Para as almas sinceras a luz é to ta l.
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EXCURSUS C

Sôbre a língua original do evangelho de S. Mateus

60. Já  tivemos ensejo de frisar que. a  exegese do Tu 
es Petrus não depende, de modo algum, da língua em que 
foi escrito o primeiro Evangelho por S. Mateus. Para cõn- 
firmá-la apelamos, sim, para a língua original em que estas 
palavras foram pronunciadas por Cristo. E neste ponto não 
há lugar para a  menor dúvida. O Divino Mestre falava ara- 
maico e os escritores sagrados, S. João e S. Paulo, conser
varam-nos a forma original do nome, que, nesta língua, o 
Senhor impôs a S im ão: Kephas =  Pedra. Diante desta cer
teza incontestável, a questão da língua em que foi exarado 
o primeiro evangelho é de interêsse secundário. Não recusa
remos, porém, discuti-la e o leitor curioso, que nos quiser 
seguir, persuadir-se-á fàcilmente de que a  nossa afirmação, 
ionge de ser um a “válvula”, como a  denominou o Sr. L. 
(p. 76), é a expressão fiel da verdade histórica.

61. Se interrogarmos a antiguidade cristã sôbre a  
questão que nos interessa, a sua resposta é de um a unani
midade impressionadora. Desde os primeiros testemunhos, 
que remontam à idade sub-apostólica, todos, a  uma, infor
mam-nos que na língua m aterna dos hebreus foi escrito o 
primeiro evangelho. Papias, Irineu, Panteno, Orígenes, 
Eusébio, Cirilo de Jerusalém, Epifánio, Crísóstomo, Jerô- 
nimo, são, neste ponto, contestes. Para diminuir a  im-
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dep0lmento adianto timidamente 

- Jem u n h a  que remonta-quase à idade a p o s to la  e como t
in tm fragment0 conservado por Eusébio (H

° s anciã°s k
escreveu: “Quanto ^  « W * *
Senhor] na língua hebraica, que!Tepois "  d a T u T -  ^ °  
pretou como pôde” (Euséb H f  ttt w  ,  ^ual m ter_

« - a .  o próprio £

,g eg eta  outra a veracidade do historiador. A S  
X  '^-tó ̂ profética .de. caráter- apocaliptieo pode m e S

aPe? etra5a°  lntelectu a l: a  narração de um í Z  Z  
tto co  de tacil conhecimento só exige cLsciência «
guar e transm itir o averiguado. Uma e outra cousa não

• "  T * °  m ártir- Era “ » »  mister r e f i l a  T  
tileza de engenho para ouvir e compreendpr rfnc ,
m ediatos dos Apóstolos que o primeiro Evangelho fô ia re -
digido em. hebraico? Mais; precisava que lhe esplendesse o
gemo para transmitir um fato óbvio que iovem ainda ai»
presenciara, com os próprios olhos, nas cris4ndades da k s t
Menor, a  existência do original hebraico de S. M ateus que

S e » v T n“ ef ° rÇaVa d° melh° r m0d° P01, traduzlr ™g go. m nada, pois, invalida o depoimento de Papias a
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menor estima que da sua perspicácia, como exegeta, tinha 
Eusébio. O próprio autor da História Eclesiástica mais de 
um a vez recorre à  autoridade do bispo de Hierápolis, como 
órgão de um a tradição histórica digna de todo acatam en
to (171). Achamo-nos, portanto, em face da afirmação po
sitiva de um  padre apostólico que, pela sua antiguidade e 
pelas condições favoráveis em que se achava de conhecer 
imediatamente o fato atestado, constitui, aos olhos da crítica, 
uma prova de primeiro valor. Não houvesse existido o ori
ginal hebraico de S. Mateus, como explicar a asserção ca
tegórica de Papias, que conversou talvez com os apóstolos e 
certamente com os seus discípulos imediatos? . ,

Se é fidedigna a  autoridade de Papias, não é única nem 
dela dependem os testemunhos posteriores. Só de Irineu e 
de Eusébio se pode asseverar esta dependêndia e, ainda 
assim, não exclusiva. Irineu que, mais tarde, foi bispo de 
Lião, nas Gálias, passou os seus primeiros anos na  Ásia, 
em companhia dos que conviveram com os' Apóstolos, e aí 
teVe ocasião de conhecer, por outras vias, o mesmo fato. 
Eusébio, indagador diligente das antiguidades cristãs e de 
posse de documentos hoje desaparecidos, não terá deixado 
de averiguar um a notícia que lhe vinha por meio de Papias. 
O Sr. L. escreveu: “Eusébio preferiu não comentar a  falsa 
tradição que referiu, pois, em outros lugares, considera ori
ginal o evangelho grego de Mateus”, p. 79. — Duas linhas, 
duas falsidades. Eusébio, além de citar o testemunho de 
Papias (H. E. III, 39, 16), afirm a em outro lugar, como 
convição própria, resultante dos seus estudos pessoais, que 
“Mateus, tendo antes pregado aos hebreus, e devendo ir a  t 
outros, dando-lhes por escrito n a  sua língua paterna o evan
gelho que tem o seu nome, compensou com a  escritura o que

(171) Os textos de Papias citados por Eusébio, no Chronicon 
e na História Eclesiástica, foram reunidos por J. B. Lightfoot, The 
Apostolic Fathers, London, 1926, pp. 515-517. s
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S“ a 0» 1uem *  afastava”
L ' - + ' ’ ?4’ 5)> ~  Em Qutras obras, sobretudo nas de

ater exegetico, resolve por. vêzes dificuldades de inter- 
pretaçao apelando para o original. Assim por ex em 
Quaest; ad ‘ Marinám  (MG? XXII, 941): “As palavras 
° f è roY f 6aTov' sao de Quem traduziu o texto; porque o 

"  °  eV<mselho n a
dia da 5 í, d u na gre£a Para  <Uzer a  prim eira hora do
™ Tf e» Z Z m t Z g0U ' ‘ « W ’. Cfr. ainda In  Ps. 
LXXVII. 2 (MO. x x n i ,  904), E o Sr. Pastor, sem sombra
de prova, ousa adiantar que Eusébio “em outros lugares 
considera original o  evangelho grego de S. Mateus", e, m ais

taW -M “ na°  a  íalsa (D tradição que re-’

Nos outros escritores eclesiásticos nem o menor indício 
de dependencia em relação a  Papias. Citemos textualmente
c o m r tà f t í ” ’ “  CU,°  testemwih0 0 S r- li--teceu algum

O testemunho de Oeíoehes (c. 185-255) é assim referido 
por E usébio: “Por tmdição, s e i . . .  que o primeiro Evan
gelho e o do antigo publicano, depois apóstolo de Jesus 
Cristo, Mateus, que 0 destinou aos fiéis vindos do judaísmo 

escnto ^em  ^ebra ico" (ff. e .VI, 25, 4). -  Comenta « 
Sr. Pastor. O testemunho de Orígenes é duvidoso. Eusébio 
que e o único a referi-lo não assevera ter Orígenes investi
gado e verificado a existência de um evangelho escrito em 
hebraico: afirma apenas que pela, tradição se obtivera tal 
conhecimento”, p. 78. — Quem -por esta esperara? Como 
queria o Sr. L. que Orígenes conhecesse o fato? Talvez por 

. .observação pessoal, por haver visto do século III  a  S Ma 
^ us escrevendo em caracteres hebraicos o seu evangelho no 
1. século. Se, no caso, o testemunho de vista é um ana
cronismo ridículo, que outra via lhe restava senão inter
rogar a  tradiçao, escrita e oral? Dir-se-ia que o vêzo de de
formar a  doutrina católica insensivelmente fêz esquecer ao

V
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protestante o significado óbvio e científico da palavra tra
dição para convertê-la em sinónimo de contos da carochinha. 
Não é assim, Sr. Pastor. O caminho único por que chega 
ao conhecimento da posteridade tôda a história é a  tradição, 
isto é, a  transmissão, de século em século, dos documentos 
que lhe registram  os fatos. Dirá, por isto, o Sr. L, que tôda 
a história é “duvidosa”? G rígenes, Sr. Pastor, “investigou” 
os documentos, estudou-os e “verificou” que o l.°  evangelho 
havia sido em hebraico. É isto o que significa: “saber. por,, 
tradição”..— É doloroso ter que recordar estas noções rudi
mentares de metodologia histórica.

Outra autoridade excepcional nas pesquisas da antigui- 
dáde cristã é, sem controvérsia, a de S. Jebônim o .. Sete ou 
oito vêzes, pelo menos, e sem vislumbre de hesitação, afirma 
o Doutor Máximo a redação original em hebraico do l.° 
Evangelho. A esta autoridade de pêso singular faz duas 
advertências o Sr. L.: l .a “Jerônimo declara-que o vim e o 
traduziu, mas é evidente, como vamos demonstrar, que Je- 
rônimo confundiu o apócrifo “Evangelho segundo os he
breus” com o original aramaico de Mateus”, pp. 77-78. — 
Não confundiu cousa alguma, Sr. Pastor. S. Jerônimo dis
tingiu muito bem as duas questões: a  da língua original do 
l.° Evangelho e a da identificação dêste com o Evangelho 
segundo os hebreus que êle traduziu. Sôbre a primeira, não 
hesitou nunca; tôdas as suas afirmações são concordes. 
Sôbre a segunda, variou de opinião, parecendo-lhe algumas 
vêzes que os dois evangelhos eram, pelo menos na substâm 
cia, idênticos, outras que o evangelho segundo os hebreus. 
era diverso (172). Não convém turvar as.águas. ..

tv.?i
(172) “Evangelium juxta Hebraeos, quod chaldaico quidem sy- 

roque sermone sed hebraicis litteris scriptum est, quo utuntur usque 
hodie Nazaraei, secunãum Apostols sive, ut plerique autumant, 
secundum Mathaeum”. C. Pelagium, III 2.
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^  É eXtirTa° rdÍnárÍ0 que Jerônimo afirmasse ter tra 
duzido o evangelho hebraico de Mateus para o grego con-
l f an 0 C°m° 0 original do evangelho de Mateus, se 
antes,ja era conhecido êste evangelho em grego” p 78 _
^ex trao rd inária  a maravilha do pastor. Só quem não abriu

as obras de S. J erônimo. pode desconhecer que o
I 10 de Belém emPreS0U boa parte de sua vida 

em tráduzir de novo para o latim e para o grego livros sa
grados que j a existiam anteriormente vertidos nessas lín
guas. Para o nao ignorar bastaria haver lido a  epistola ad 
Damasum, que os próprios críticos protestantes (N estle nor 
exemplo) costumam reproduzir, a guisa de prefácio, nas suas 
edições do Novo Testamento. — Mais intèressante, porém 
que a -ignorância das atividades literárias de Jerônimo é a 
das exigências da lógica. O P. Matos deu-nos recentemente 
um a nova versão portuguêsa da Bíblia. Daqui a quinze 
séculos, ^ p o le m is ta s  protestantes quê houverem aprendido 
pela cartilha^ do pastor brasileiro, escreverão, com lógica de 
ferro: ^^extraordinário que o P.’ Matos afirmasse ter t r í  
duzido a Bíblia em português, se antes já  era conhecida em
P°r̂ uesà essa BlbIia’’! ! E valentemente condenarão o seu 

: trabalho à mexistência! !! ..........
Dos testemunhos de S. Cirilo de Jerusalém, S. JoÃo 

Crisostomo e S. Efr ém , o Sr. L. não diz palavra. Nem 
diz palavra tampouco dos nuHs antigos manuscritos siríacos 
onde se lêem notas como estas: “M attaii Apostoli, quod 
praedicâvit et scripsit in  lingua hebraica, in  remone Pa 
laestmae” . . -
....Enfeixando as conclusões: ....  - - - •

l.°) Não há em tôda a  antiguidade cristã um  só 
documento que afirme ter sido o grego a língua original do 
evangelho de S. Mateus; ' <

2.o) todos os autores que tocam no ponto asseveram 
contestes que em hebreu foi escrito o l.o Evangelho.
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Para os que estudaram patrística e conhecem o valor de 
autoridades como Orígenes, Eusébio, Cirilo, Jebônimo , etc ., 
é decisivo o argumento (173).

* * *

62. Restam apenas as provas de crítica interna, tira 
das da consideração do próprio documento que se estuda.. 
Ninguém ignora que o mais das vêzes semelhante gênero 
de argumentos, muito sujeito a  influências subjetivas, não 
ultrapassa as fronteiras da plausibilidade, e, em nenhum a 
hipótese, pode prevalecer contra um a rigorosa demonstração 
baseada em fontes autênticas e fidedignas. Havemos de 
comprová-lo ainda uma vez no presente caso. Aos argu
mentos internos do Sr. Pastor.i.1

a) “Êste texto grego [o de S. Mateus] tem autoridade 
idêntica à  dos três outros evangelhos, com os quais, desde

(173) Infelizmente neste número não podemos incluir o nosso 
contendor. Já é sabido como o Sr. L. em benefício “da cultura si
métrica”, julga “insensato” gastar tempo no estudo das fontes his
tóricas do cristianismo. O que, porém, não chegamos a explicar é 
como esta “simetria de cultura” outorgue aos que dela são dotados 
a franquia de discutir autores e textos que se não conhecem, e 
nem sequer se citam corretamente. Mas a polêmica protestante foi 
sempre assim. Êstes preconizadores do livre exame são de uma do
cilidade cordeira, em repetir, sem ulteriores averiguações, tudo o 
que lhes propina o seu manualzinho de controvérsia anti-romana. 
Êstes inimigos da tradição são de uma fidelidade inquebrantável em 
repisar os mesmos trechos inverificados, as mesmas historietas falsas 
(lembra-se o leitor de S. Cipriano?), que se vão transmitindo, de 
mão em mão, como uma herança intangível. Rejeitam-se as tra-, 
dições divinas que S. Paulo mandava se guardassem com solicitude 
(II, Tess. II, 15) mas conserva-se inviolável a santa tradição do; 
psitacismo!
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os primeiros tempos, é igualmente citado*’, p. 80 — Como
a * £ 2

SaLsLoeXí°L°rÍgÍmÍS! C°mo se em tôda^ h ító r ^ d o 1 cn Ítiamsmo, todos os escritores, em todos os países não Í  
tassem as traduções da Bíblia, tidas por f ié is^ o m  a m eSma 
autoridade que o original! Como se o Sr. L., do princínio ao 
un do seu livro, não reproduzisse os textos vernáculos dos

deVrD em fr Ad0S’ reT h6Cend0 nêles a autoridade da palaw a de Deus! Argumento bôlha de sabão .....  P

rece hnte nPÓteSe.  de Uma tradu5ão do hebraico desaparece ante a  flagrante identidade de alguns textos Prvm ,L
aos três evangelhos sinópticos», p. 80. _  Não desaparece de

lde”tldlade exP'ta»-w do modo mais simples 
e natural, pelo conhecimento e uso que dos evangelhos de 
S. Mancos e S. L„ci« fê2 o tradutor de 8 7 ^ 0 0

c) Se o tradutor conhecia os outros. evangelhos tor
nam-se inexplicáveis as divergências que surgem entre 
tantas coincidências. Se os não conhecia, inexplicável se
torna a frequente identidade de expressão” ' ...... J

- O  argumento interessa tôda a  questão sinóptica, na 
qual nao nos e póssivel entrar, mas deixa in ta ta  a da língua 
original de S. Ma t e u s . A alternativa se poria, nos mesmos 
teimos, entre o 2.o e o 3 °  evangelho. Se S. Lucas conhecia 
S. Marcos tornam-se inexplicáveis as divergências, se o não 
conhecia, nao se explicam as coincidências. Qualquer oue 
seja a solução crítica adotada para resolvér esta questão 
aphcar-se-a do mesmo modo à tradução grega de S. L J s  
feita com o conhecimento e uso dos outros dois evangelhos
do mesmo grupo. Nenhuma dificuldade particular à língua 
original do 1.» evangelho. g
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(174) J: Hawkins quis dar um balanço das citações de S; 
Mateus e chegou ao seguinte resultado. Nas citações próprias, a 
relação entre o número de palavras que se encontram nos LXX e o 
de que lhes são estranhas é de 100 para 95; nas citações comuns; 
aos outros evangelistas é de 219 para 38. Horae synopticae, Oxford, 
1909, p. 154 e sgs. Esta questão de crítica textual, como bem vêeníj 
os leitores, é complexa e de caráter demasiadamente técnico para 
ser tratada aqui com o necessário desenvolvimento. í

d) “Enquanto, citando o Velho Testamento, geralmente ; 
se utilizavam os evangelistas do texto hebraico, Jesus Cristo, 
em seus discursos, cita a “Septuaginta”, versão grega dêsse 
testamento, mesmo quando ela se-afasta daquêle texto. Tal 
fato defende a  hipótese da forma grega para o original de 
Mateus. Com efeito, se êste evangelho fôsse vazado em he
braico para uso dos judeus, as citações do Velho Testamento 
nêle existentes seriam tiradas do texto hebraico. E se fôsse 
um a tradução do hebraico, não se compreenderia que o tra 
dutor adotasse o texto da “Septuaginta” para as citações de 
Jesus”, p. 80. — Os fatos estudados com mais cuidado não 
correspondem às afirmações do Sr. L. As citações do Antigo 
Testamento, encontradas em S. Mateus, dividem-se em dois 
grupos: a) citações comuns aos outros evangelistas sinópti
cos, S. Marcos e S. Lucas; b) citações próprias de S. Ma
t e u s . As do primeiro grupo correspondem quase sempre ao 
texto dos LXX. O fato explica-sè com facilidade:.o tra d u to r : 
grego de S. M ateus, a  fim de evitar a  redação diferente dos 
mesmos textos bíblicos, adotou a versão grega dos LXX, se
guida, com um a ou outra exceção, pelos outros evangelistas 
(S. Lucas e S. Marcos) que escreveram originàriamente em 
grego. As citações próprias de S. Ma te u s , essas, ainda na 
tradução, afastam-se quase sempre dos LXX e revelam o 
texto original hebraico (174). O argumento, portanto, adu
zido pelo Sr. L., longe de constituir um a dificuldade, vem-nos: 
trazer mais um a confirmação aos depoimentos da história ,; 
há  pouco examinados.
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S T lda e-, e°nseqlientemente, a  c o m p L ^ d e ^ " ^  

escritas em grego” d 80 a n * judeus,
• e x a m in a d o s -S u p U fa lm L ^  e ^ s o Í c i S  Z r T  * °
uma conclusão que expressamente contradizem. É exatoTue 
a  íngua grega era corrente entre os judeus da Diaspora ou 
dispersos no império romano. Assim se explica que em 
grego tenham  sido escritos os outros livros £  Novo T e s ^  

s mento referidos pelo Sr. L. (175) . Mas o evangelho de s ’ 
t a ,  como concordes depõem os testemunhos 
foi endereçado aos judeus que habitavam na Palestina à 
« d a d e  judaico-cristã, por vários anos c u l t£ “ “ ' f*

~ -pelo -apostolo-evangelista. Ora, o povo..pã lS tin en se 'fflk v a '
-ararneu e um livro em grego lhes teria rido de Z c a  utíh ~
dade. Quando s . P aulo quis faiar às massas en ^Je ru sa lto  
Im em ammeu  que lhes dirigiu a  palavra (At. XXI 40) e  
notávell a  expressão usada por S. Lucas nos A t o  para de 
rignar o dialeto .-crreute na Palestina é a  mesma que em
pregara mais tarde P a ra s  para caracierizar a  língua do 
nosso pnmeiro evangelho, »o dialeto hebreu” . Diriglido-se 
ao m em o  povo, s . Mateus fêz o que fêz s. Paulo: a fim f  
ser ̂ compreendido serviu-se da língua nacional corrente 
Ainda uma vez, a  consideração do Sr. L. analisada mais de -■ 
Perto contraria-lhe as conclusões precipitadas. "
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Resumindo provas e cerrando conclusões.
Em favor do hebreu ou aram eu como língua original do 

primeiro Evangelho, estão: a) tôdas as fontes históricas co
nhecidas; b) confirmadas por tôdas as provas de crítica in
terna integral e profunda.

Em favor do grego: a) não se pode citar um  só 
documento histórico; b) as considerações alegadas, quando 
não contraproducentes, são de todo ineficazes. .

Estão agora os leitores em condições de julgar se foram 
científicos e desinteressados os motivos que ao Sr. Pastor ins
piraram  o capítulo sôbre “a válvula aram aica” . -  .

CONCLUSÃO

Chegamos ao termo da longa, ingrata e cansativa ior-
na S ãKl iad0’ aP óstan tas  críticas e tantos c r í t i L  
nao temos que modificar um ápice no nosso livro por Ónto 
o  resultado é dorolóW ê triste. Ante o seu e sp eL u lo  as' 
almas sinceras nao podem deixar de confranger-se nrnfnn 
damente penalizadas. Luta de idéias, diversidade de inter ’ 
pretaçoes, duelo de argumentos e provas — tudo isto com 
preende-se num a polêmica; é, mesmo, o que lhe c L ' ^

..a  p o rf^ d e ^ d  ^  n°brteza própria- Há aigo O  rnais belo que
a porfia de duas mteligências leais num  esforço de asse
gurar o triunfo da verdade total? Mas a deformação siste‘ 
m atica das doutrinas adversárias, a falsificação visível dos" 
elementos de prova, o silêncio deliberado a  envolver razões 
decisivas, a repetição cega e teimosa de argumentos de in
consistência mil vêzes demonstrada lançam sôbre uma dis
cussão a suspeita irreprimível de uma insinceridade de
soladora. Ao amor soberano da verdade, à  submissão in- 
condicionada as suas exigências incontrastáveis, alma das 
discussões elevadas^ sucede, mal disfarçado, o espírito mes
quinho de seita, o preconceito de venda nos olho?, o propó 
sito obstmado de defender, a  todo o custo, as posições es
colhidas e indefensáveis. ^

Êste o triste espetáculo que nos é dado agora contem 
p ia i. Nao uma nem duas, mas dezenas e d e s L s  de vises 
colhemos o Sr. Pastor em flagrante violação das nonnas 
rnais elementares de uma controvérsia sincera e elevada
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(176). Dstarte, poderá a  polêmica protrair-se em debates 
intermináveis e estéreis. Cumpre-nos pôr definitivamente 

, côbro a  estas intemperanças no discutir em vão. Para êste 
fim, cerremos o campo. Propomos, abaixo, três questões pre
cisas e definidas, às quais pedimos responda o Sr. Pastor nas 
condições estipuladas em seguida. -

'■■ii

1. A pp. 45-46 escreve o Sr. Lisâ n ia s: “E cumpre notar 
que tempos depois, em momentos diversos e solenes,■ Jesus 
Lhe [a Pedro] chama Simão, e não Pedro;

Na cená da confissão, de que faz grande cabedal a 
Igreja Romana para justificar as suas pretensões, referida■; 
em Mat. XVI: 13-16, Jesus se dirige a Pedro chamando-lhe 
Simão, e, no entanto, nesse momento, mais do que em qual
quer outro, era de esperar que Jesus o denominasse Pedro; 
se queria realçar qualquer posição de domínio entre os 
apóstolos”. (Os grifos são nossos.) .

A cena da confissão referida em S. Mateus, num a tra 
dução protestante que tenho entre mãos, é a seguinte:

Mat. XVI. v. 13: “E chegando às partes de Cesaréia 
de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: “Quem di
zem os homens ser o Filho do homem. -

14. E êles disseram: Uns João Batista, outros Elias e 
outros Jeremias ou um dos profetas.

15. Disse-lhes êle: E vós quem dizeis que eu sou?
16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo,

o Filho de Deus vivo. =...... ^
17. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bam-aventurado

és tu  Simão Barjonas, porque to não revelou a carne e o 
sangue, mas meu Pai que está nos céus. :

I
■■M
■m

(176) O leitor que se der ao trabalho de contar, poderá ver 
por si como mais de 50 vêzes tivemos ensejo de denunciar estas 
transgressões visíveis das regras de uma polêmica honesta.

http://w'
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18. E também eu te digo que TU ÉS PEDRO e sôbro 
es a  pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno 
nao prevalecerão contra ela: -

19 E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo 
o que ligares na  terra  será ligado nos céus e tudo o que 
desligares na terra  será desligado nos céus.”

Confrontando a afirmação do pastor com a perícope 
evangélica pedimos duas explicações: ’

. Como é ^ue °-Sr, L. assevera desassombradamente
que Jesus, nesse momento solene, não chamou Pedro a Si- 
mao, quando o texto bíblico explicitamente afirm a que Jesus 

....a Simão chamou Pedro: Tu és Pedro (v. 18)?
. 2'a_ Como é Que ó Sr. L., sem transcrever a cena da 

confissão, a ela remete os leitores, indicando-lhe S. Mateus 
do V- 13 ao vi  16> quando a  cena sq estende do v. 13 ao v. 19? 
Por que razão truncou aperícope evangélica precisamente 
no momento em que Jesus começa a falar ao discípulo pri- 
vUegiado? Como poderão os seus consulentes, com a leitura  
do v. 13 ao v. 16, encontrar as expressões de Cristo aõ Após
tolo, quando só no versículo 17 lhe começa o Senhor a dirigir 
a palavra? y

2PY A pág. 68 escreve o Sr. L.: “Para identificar a  
igreja Romana chefiada, às vêzes, por papas moralmente 
monstruosos com a santa Igreja de Cristo, o Concílio de 
Trento foi levado a proferir uma verdadeira blasfêmia 
afirmando que o apóstolo Paulo sustenta a interpretação 
romana de que “justos e ímpios constituem , um corpo e um 
espirito” . Blasfêmia, de fato! Identificar o espírito eme 
rem a no coraçao do justo, com o que impera no coracão

S s S !  Wentlficar 0 ^  s™‘° K
— Não conhecemos o texto em que o Concílio de Trento 

propoe a doutrina que lhe acaba de adjudicar a sentença

olicas.com
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do Sr. Pastor. Muitos outros, porém, conhecemos em que, 
ènsinando precisamente o contrário, afirma, com clareza de 
meio-dia tropical, que membros vivos de Cristo não podem 
ser senão as almas justificadas pela graça do Espírito Santo, 
enriquecidas pelas virtudes teologais da fé, da esperança e 
da caridade (177). Pedimos, portanto, ao Sr. L. queira di
zer-nos, com citação literal de texto e contexto, em que 
lugar se encontram as palavras “justos e ímpios constituem 
um corpo e um espírito”, atribuídas na sua frase, acima 
transcrita, ao Concílio Tridentino, ou outras do mesmo con
cílio das quais se possa inferir a  identificação do “espírito 
que reina no coração do justo com o que impera no coração 
do ímpio” . . .

3.ay a  p. 47, sob o título Filipe, papa? conta o Sr. 
Lisânias , o fato narrado em S. João XII, 21: alguns gen
tios que haviam subido a Jerusalém para a  festa da Pás
coa, desejando ver a  J esus , dirigiram-se a  F il ip e , que era 
de Betsaida na Galiléia; F il ipe  comunicou-o a André, e ; 
ambos transm itiram  a J esus o desejo dos forasteiros. Por 
êste único fato, em virtude da “lógica leonelina”, julga-se 
o adversário autorizado a perguntar se Filipe, também, não 
era papa?

Pedimos ao Sr. Pastor a fineza de citar, texto e con
texto, a passagem ou as passagens do meu livro em que a

(177) “In ipsa justificatione cum remissione peccatorum haec 
omnia simul infusa accipit homo per Jesum Christum cui inseritur: 
fidem, spem et charitatem” Sessio VII, c. 7. “Ille ipse Christus 
Jesus, tanquam caput in membro, et tanquam vites in palmites, in 
ipsos justificatos jugiter virtutem influat” Sessio VI, c. XVI. “Pi- 
gnus praeterea id [sacramentum Eucharistiae] esse voluit futurae 
nostrae et perpetuae felicitatis, adeoque symbolum unius corporis, 
cuj us ipse caput existit, cuique nos, tanquam membra, arctissima 
fidei, spei et charitatis connexione adstrictos esse voluit”. Sess- 
XIII, c. II. E passim.
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‘lógica leonelina”, “lógica extravagante” atribuiu a S. Pedro 
o primado de jurisdição, porque a êle se tenha dirigido quem 
quer que seja (ver p. 159). 8 q

Ai estão três questões das muitas que se poderiam for
mular. Escolhemo-las como representativas de outros tantos 
grupos, ricos em espécimes semelhantes: mútilaçâo de textos 
bíblicos .deformaçao das doutrinas católicas, falseamento das 
afirmações do adversário. ‘ .......

f f  resP°stf s deverão: l.«) reproduzir, literalmente a 
questão respectiva como acima acabamos de propor- 2 oV 
trazer iodos as citações devidamente identificadas e id é n tl1 
ficáveis: letra do texto, título e página do livro.

, . Sa°  aS c°ndições mais comezinhas de um a’ discussão 
séria.. Enveredamos assim a controvérsia para uma conclu- 
sao positiva. Com efeito: , _

° u  o Sr i*. responde às questões acima indicadas de 
modo satisfatório —  e então passaremos a examinar as 
outras com o mesmo processo até liquidá-las tôdas e com 
élas, esta polêmica interminável; ’

Ou o pastor, sob qualquer pretexto, fu rta  o corpo a 
este dever elementar de debate leal e confessa, então, injus- 
tificaveis os seus recursos polêmicos de defensor do protes
tantismo. Fica assim, para sempre, encerrada uma discussão 
que se declara, com os fatos, não menos condenável que 
inútil. H

Uma palavra irenica antes do último ponto 
A divisão da cristandade é um dos grandes escândalos 

da história. A política, a ambição, os regionalismos aca
nhados destacaram, no correr dos séculos, da unidade 
católica grandes e pequenas igrejas que se foram or
ganizando à feição e semelhança dos interêsses locais e
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momentâneos. E’ a  oposição das paixões hum anas ao desejo 
de Cristo tão comovedoramente expresso na  sua oração sa
cerdotal, testam ento de se\i amor: “que sejam um  assim 
como Nós” (João XVII, 11). Cristo quer a unidade: uni
dade que abraça a sociedade universal das almas remidas; 
unidade que é critério insubstituível da revelação cristã; 
unidade que, no seu esplendor, constitui para as almas sin
ceras, o caráter distintivo dos apóstolos autênticos do Salva
dor e da sua missão divina: “que sejam perfeitos na unidade 
a  fim de que o mundo conheça que tu  me enviaste’’ (João 
XVII, 23). Daí, para os verdadeiros discípulos do Evange
lho, o dever supremo de submeter todos os . individualismos 
às exigências superiores da universalidade divina do Coração 
de Cristo, “tendo cuidado de guardar a unidade de Espírito 
no vínculo da paz. Um só corpo e um  só Espírito, como 
também fôstes chamados em uma só esperança da vossa 
vocação. Um só Senhor, uma só fé, um  só batismo, um  só
Deus e-Pai de todos” (Ef . IV, 3-6). - ------

Neste momento de crise tão profunda para a civiliza
ção hum ana, as almas nobres começam a sentir cadà v^z 
mais urgentes o grande apêlo do Salvador e os deveres reli
giosos que êle impõe. Nas igrejas que tiveram a desventura 
de separar-se da grande árvore católica, acentua-se, viva, 
a nostalgia da unidade. Há um a impressão profunda de 
que importa vencer preconceitos inveterados e dominar res
sentimentos hereditários, para que, sôbre estas formas do 
egoísmo humano, triunfe a caridade unificadora de Cristo. 
O movimento “ecuménico” contemporâneo, as “oitavas” 
de estudos e orações para a unidade dos cristãos” (178) são,

(178) Esta oitava dè orações para a união das Igrejas cele
brou-se êste ano (1937) em janeiro na catedral de Lião. Todos 
os leitores lembram-se ainda das célebres Conferências de Malines, 
reunidas sob o patrocínio do Cardeal Mercier e nas quais desempe
nhou papel tão importante Lord Halifax, anglicano, um dos maio
res batalhadores em prol da unidade entre os seus correligionários.
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entre muitas outras, algumas manifestações de um  impulso 
interno da  Espirito Santo que trabalha as almas para reuni
-las no vmculo da paz” . .......
■ V A quantos sentem a grandeza de semelhante missão e o 
peso de suas responsabilidades incumbe o dever de colaborar 
com a graça divina na realização suprema dos desejos de 
Cristo. Dever que pràticam ente se desdobra na obrigação 
de procurar â luz para as inteligências e a  retidão para ás 
vontades. . .

A luz alcança-se com o estudo, estudo sincero, sereno 
desapaixonado. Não se revolvam os livros católicos com 
ânimo-prevenido, com a precipitação sôfrega de só còlhêr 
objeções ou encontrar alimento para polêmicas azedas 
Assimilem-se os argumentos, analisem-se os textos na sUa 
integridade, faça-se um esforço leal de compreensão das 
doutrinas expostas. Há pouco escrevia na Suíça um pastor 
protestante: “Sinto um horror crescente a  certo protestan- 

- 'tismo que se reduz a puro anticatòlicismori!)oVsidero‘não'

Em quase tôdas as igrejas cismáticas e protestantes (Alema
nha, Suécia, Inglaterra, etc.), o desejo de Voltar à Igreja mãe v,ai 
ganhando um número sempre crescente de pastores e leigos, não 
menos notáveis pela ciência do que pela elevação moral. Citemos 
apenas, na Suécia, o testemunho do célebre pastor Skredsvik: “Sei 
de numerosos pastores, na igreja sueca que estão de pleno acordo 
comigo a respeito da Igreja. Consideram a Igreja católica como 
o único cristianismo autêntico, *histórico e anelam por uma 
reunião com a Igreja m ãe... Só com efeito a Igreja legítima pos
sui as chaves. Só ela pode, definitivamente, recorrer ao teste- 

.munho de tôda a história”. “Úm catolicismo sem Roma nunca se- 
viu e .jamais se verá” . A volta ao catolicismo é a única salvação 
nos perigos que ameaçam a civilização cristã: “Enquanto o ideal 
de Cristo e os mais santos mistérios da alma humana dominarem 
sem restrições e dirigirem o espírito internacional cujo chefe é o 
varão inerme, vestido de branco, que guarda o túmulo do Pescador 
de homens, as vagas rubras do domínio da violência e do dinheiro 
nao conseguirão avassalar o mundo”. Kare Skredsvik, num artigo 
celebre, publicado na revista sueca Fõnstret e traduzido na Vie in - 
telectuelle, t. XXI, (1935) pp. 32, 37.

http://ww


282 — RESPOSTA AO PÉ DA LETRA?

só injustas, senão também malfazejas as condenações su
perficiais e sumárias lavradas contra as doutrinas, as ins
tituições, as práticas religiosas dos católicos romanos por 
•protestantes que nunca se deram ao trabalho de estudai a 
Igreja Católica romana num  verdadeiro esforço de com
preensão” (179) .  Nada mais justo e nada mais sensato. 
Os que seguiram esta norma de investigação acabaram na 
totalidade da luz buscada com alm a re ta . N ew m a n  foi 
talvez a  maior inteligência que viu a  Inglaterra no século 
XIX. Longos anos empregou êle, oxfordman de enverga
dura excepcional, para dilucidar as divergências entre a sua 
igreja e o catolicismo. Durante êste longo itinerário inte
lectual, não tinha  na conscinêcia escrúpulo mais delicado do 
que o “de pecar contra a luz” . Amou a luz, amou a ver
dade e a  verdade lhe iluminou a alm a na plenitude de seus 
pacíficos esplendores (180).

Mais que em qualquer outro, porém, no estudo religio
so o trabalho da inteligência deve ser acompanhado por 
nma retidão d’alma inflexível. Não se tra ta  aqui da vitó
ria de opiniões pessoais; trata-se antes de tudo de conhe
cer a vontade de Deus, para prestar-lhe a  homenagem de 
nossa submissão perfeita. Ao estudo que ilumina, una-se 
a  oração que purifica, eleva e revigora as energias m orais. 
Citamos, h á  pouco, o exemplo do grande N e w m a n . Wladi- 
mir S oloviev, foi chamado o Newman russo. Como o inglês, 
também êle, inteligência privilegiada, vontade reta, que,

(179) Na Tribune áe Génève, 16 Juin 1936.
(180) “Êle foi bastante piedoso e bastante humilde para re

conhecer, de peito aberto, que seu modo de ver inicial saía pulveri
zado dos seus estudos históricos. Estou persuadido que o estu
d o ... de uma história exata, em lugar das vistas cerebrinas outrora 
fabricadas pelos nossos teólogos, apontará, pouco a pouco, à nossa 
juventude intelectual o caminho do catolicismo”. Skredsvshc, Loc, 
cit., p. 36. Da Conversão de Newman, escreveu o seu contemporâ
neo Gladstone: “O ano de 1845 marcou a maior vitória alcançada 
pela Igreja de Roma desde a Reforma”.

• ' :-\í
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ao cabo de muitos anos de pesquisas e orações, descansou 
na certeza da verdade reconquistada. “Para preparar a 
união eclesiástica do Oriente e do Ocidente, S oloviev pedia 
que cada membro se decidisse a dois propósitos: assegurar 
e acrescer a sua união íntim a com Cristo, venerar na alma 
do próximo a  vida ativa do Espírito Santo. O desenvolvi
mento da graça não se fará sem um aum ento de caridade 

. e a caridade sobrenatural das almas preparará a compreen
são m útua, e, por ela, a união dos espíritos cimentada, » . 

. não nos compromissos, artificiais, mas n a  verdade do Cristo , . 
indivisível” (181). ,

■ Aos irmãos separados, fiéis, à orientação cristã dêste 
programa, luz e paz. _ .

(181) D’Herrigny, Un Newman russe, Wlaâimir Soipvíev, Paris, 
1934, pp. 181-2. '
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A P Ê N D I C E  I

Na resposta esboçada nas páginas anteriores procura
mos, quanto possível, obedecer a um a ordem lógica de idéias 
e argumentos. Tivemos, por isso, que deixar à  margem , 
algumas objeções ou recriminações do Sr. L. que se ajusta
vam com menos propriedade nas molduras do quadro pre
estabelecido. Não nos resignamos, porém, a deixá-las de 
todo sem réplica, sobretudo as referentes á  que se poderia 
cham ar ética profissional do polemista. E’ a  razão dêste 
apêndice. .

1 — Sôbre um a opinião de E. Carlos Pereira

Em defesa do seu cliente, escreve o Sr. L.: “Não era, 
pois, de adm irar que E. C. Pereira estranhasse que um título 

• dè tam anha importância-para o apóstolo [S. Pedro] em quem., 
os demais viam um simples companheiro, um condiscípulo 
da grei fraternal do apostolado onde Jesus era o único M es
tre, se firmasse apenas em um texto não claro, metafórico. 
Não quis o insigne pastor dizer que um  texto sôbre cuja 
clareza não pairasse dúvida fôsse insuficiente para firm ar 
uma doutrina, mas, apenas realçar o fato de, ao lado, da 
abundância dos textos contra a  doutrina do primado de 
Pedro, alegar Roma um  texto metafórico, pois, é ‘princípio 
comezinho de hermenêutica e de bom senso que textos figu
rados, linguagem metafórica, expressões tropológicas, susce
tíveis de interpretações várias não podem servir de títulos 
válidos de nomeação para cargo nenhum ’. Desleal até^ as 
raias do crime, o oponente de E. C. Pereira conclui que êste 
pôs em dúvida a palavra de Cristo e considerou ‘expressão 
metafórica’ como sinónima de ‘expressão ambígua’. Falso! 
Inteiram ente falso! O insigne gramático jamais, escreveu o 
dislate gramatical que lhe atribui a  sem-cerimónia jesuítica. 
Seu pensamento — já o expusemos — é que é um título de 
nomeação para um cargo de tan ta  monta, como o de prín
cipe dos apóstolos, Cristo não o firm aria apenas com um 
texto figurado, linguagem metafórica, expressão tropológica 
sujeita a interpretações várias”, p. 131.
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— Abramos o livro de E. C. P ereira. Sintetizando a  
sua argumentação escreve êle: “Em resumo, uma passagem 
única, isolada, metafórica do Novo Testamento é a creden
cial divina, etc.” (os grifos são do autor), p. 214. Claro, 
leitor amigo? A credencial dos Papas não têm valor, por 
três motivos bem distintos; por que se apoia num a passa
gem l.° única; 2,° isolada; 3.°-m etafórica .

Desenvolvendo o 3.° argumento, assim começa o Sr. E. 
C. P ereira: “Mais aflitiva se torna a situação dos doutores 
papais em referência a  êsse insulado texto, quando conside
ramos seu caráter altamente figurado ou tropológico”, p. 214 
(os grifos são do autor). — Claro, leitor amigo? O que torna 
aflitiva a situação dos doutores papais é “o caráter alta
mente figurado.our tropológico”. do. texto.

Concluindo a explanação das diuas primeiras provas, re
m ata o Sr. E. C. P ereira. “Hão de convir que é intuitiva
mente contestável-um título de tão fundam ental importân- 
ciâ, que, em últim a análise, só tem, em seu* favor, uma única 

■ declaração, registrada por um único evangelista e bloqueada 
pelo silêncio.,universal das Escrituras Sagradas” (os grifos 
são do autor) , ,p. 214. „-rr- Claro, leitor amigo?_Um título ba
seado numa única declaração de Cristo é contestável; e esta 

..çontestebiUdade,éHniuitivaJ...Cristo, de evidência imediata,, 
não merece fé quando falava uma só vez. Quantas deverá 
dizer a mesma cousa? Um texto só da Escritura, está a 
en trar pelos olhos a dentro, não prova cousa alguma; quan
tos são necessários? . , ....... .. . . '
O pensamento de É. C. Pé- 
reira, no livro do Sr. Lisânias 

“Seu pensamento é que 
um título de nomeação para 
um cargo de tan ta  monta 
como o de príncipe dos após
tolos, Cristo não o .firmaria 
apenas em um texto figura
do, linguagem ‘ metafórica, 
expressão tropológica sujei
ta  a  interpretações várias”, ..
p. 131.

O pensamento de E. C. Pe
reira no livro de E. C.

Pereira
“Hão de convir em que é 

intuitivamente contestável 
um título de tão fundamen- 
.taí . importância que, em úl
tima análise, só tem em seu 
favor uma"única declaração 
de Cristo, registrada por 
um único evangelista e blo
queada pelo silêncio univer
sal das Escrituras Sagra
das”. O Problema religioso, 
p. 214.
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Não sabemos por que o Sr. L. não citou nem estas 
palavras nem as precedentes tão incisivas e tao claras, tao 
expressivas do pensamento do Sr. E. C. P ereira e tao cabal
mente justificadoras da crítica que lhe fizemos. No entanto 
inclinamo-nos a crer que havê-las submetido sinceramente 
aos olhos dos leitores teria dado ao pastor protestante outra 
autoridade para declamar contra as deslealdades que vao 
“até as raias do crime” .

2 — “Contradição de -pasmar”

Há nos escritores protestantes da nossa terra  uma ânsia 
mal disfarçada de surpreender em flagrante de falsificação 
ou de contradição quem se viu na dolorosa necessidade de 
denunciar, tan tas vêzes, semelhantes descaídas, morais e in
telectuais, nos mais conspícuos entre os seus apologistas. - 
No Sr. L. esta sofreguidão orça por um a morbidez obsessiva. 
Estão lembrados os leitores que logo no limiar (p. 10) da 
“Resposta ao pé da letra” uma das suas primeiras preocupa
ções foi impressionar com o escândalo da “falsificação” “cri
minosa” de uma citação de S. Marcos. No meu trecho, nem -' 
aparecia o nome dêste evangelista, nem sequer se fazia uma 
citação! Agora, antes de despedir-se de quantos o leram, 
convém deixar-lhes a impressão final - de um a “contradição 
de pasm ar” . E a que êle aponta é apenas um a amostra 
entre m uitas: “aonde iríamos, se lhe fôssemos catalogar os 
paralogismos, os ilogismos e as contradições, ao lado das 
falsificações do sagrado texto?” p. 133. Chave dé ourò!

Mas em que consiste esta antilogia monstruosa que teve 
o condão de despertar o pasmo do Sr. Pastor? Em haver eu, 
diz êle, afirmado, a  poucas páginas de distância, que os 
apóstolos entenderam e não entenderam  as palavras promis
soras d o . prim ado. Vamos aos textos, e, fiéis aos nossos 
hábitos, comecemos por citar, na  íntegra, as palavrás do 
adversário.

«1) _  o s  discípulos viram bem, através da transpa
rência de um a metáfora “tão simples quanto óbvia” o título 
válido do primado de Pedro”, p. 133. — O Sr. Pastor con
funde e baralha as idéias mais claram ente distintas. Que 
os discípulos, antes da vinda do Espírito Santo, “tivessem 
visto bem” o título válido do primado, não o afirmei uma  
só vez. Pura invenção do Sr. L.! Afirmei, sim, que a  meta-
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fora de Cristo era tão simples quanto óbvia, o que é cousa...............
muito diferente. E esta diferença timbrei em assinalá-la e 
pô-la no mais evidente relêvo. “Fôra mister (escrevemos em 
IRC. p. 9) não conhecer a rudeza dos apóstolos para ver aí 
dificuldade séria. Quantos ensinamentos ouviram êles, cia- 
ros, repetidos um a e muitas vêzes sem o s . compreender!
Quantas vêzes não insistiu o Messias no caráter espiritual - 
do seu reino! E poucos momentos antes da Ascensão não 
se sai um dos discípulos com a pergunta impertinente: “é 
agora, Senhor, que ides restituir o reino de Israel?” (At., I,
7). Haverá no Evangelho profecia menos equívoca, mais - 
inteligível, mais insinuada pelo Salvador que a de sua paixão •
e morte? “E’ necessário que o Filho do Homem sofra, que- ' 
seja reprovado pelos Anciãos, Príncipes dos Sacerdotes e Es- •••=, 
cribas, que seja pôsto à morte e que ao terceiro dia ressus
cite” (Luc. IX, 22: cfr. Luc. IX, 44; XVIII, 31-33). A pre- .

..dição foi renovada insistentemente em outras ocasiões, adum- 
brada em mil lugares diversos. Mas aquelas almas toscas : 
que sonhavam com os triunfos temporais do messianismo 
vulgar eram refratárias ao escândalo da Cruz. Quando se 
realizaram os -vatic-ínios do-Mestre,-perturbados e a b a t i d o s , • 
no que devera ser um reforço de prova da.divindade do .... ;
Messias, viram só o naufrágio de tôdas as suas esperanças. - 
A mensagem pascoal da ressureição encontrou-os ainda hu
milhados e incrédulos: stulti et tárdi cordè ad credendum 
(Luc. XXIV, 25)” . ;

Aí está nítido o pensamento: O ensino de Cristo foi 
claro e óbvio, mas como tantos outros ensinamentos do Se
nhor, não menos claros e óbvios, não puderam ser assimi
lados em sua profundidade por aquêles pobres pescadores, 
imbuídos ainda dos preconceitos vulgares acêrca do Messias 
e do Reino de Deus que êle. viria estabelecer na terra . Das 
palávras de Cristo ficou-lhes, talvez, apenas a idéia, vaga e 

; imprecisa, de um papel singular, reservado'a Pedro na so
nhada restauração do reino de Israel. Quando o Senhor na 
últim a ceia lhes prometeu o Espírito Santo,“ afirmou expres- • : -
samente: “Êle vos há ensinar tôdas as cousas e sugerir tudo 

.. o que vós disse” (Joan. XIV,-26).. .
. Que faz o Sr. Pastor? De haver eu afirmado, que era 
clara e óbvia a metáfora de Cristo, infere, por sua conta e ... 
risco, e contra as minhas declarações mais inequívocas, que 
“os discípulos viram bem” a validez dos títulos do primado
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de P ed ro .. .  e atribui-me, depois, a paternidade desta infe
rência!!!

“2 — Mas êsses mesmos discípulos não viram tal, pois 
não compreenderam o ensino de Jesus sôbre o primado senão 
depois do Pentecoste,.. (IRC. p. 9-11)”, p. 133. — Também 
aqui o pensamento por nós expresso foi de todo em todo 
falseado Para explicar negligenciadas e esquecidas, a ponto 
de, ainda na últim a ceia, se a  atitude dos discípulos que mais 
tarde ainda altercavam primazias, dissemos: “Que muito que 
as palavras promissoras do primado, encontrando naquelas 
almas ainda não visitadas pelo Divino Espírito tão resistente 
barreira psicológica, fôssem pouco a pouco acenderem nova
mente entre os discípulos as porfias da prelatura” (IRC. 
p. 11). Negligenciaram e esqueceram talvez as palavras pro
missoras do primado, como, certamente, no dia da grande 
tragédia do Gólgota, negligenciaram e esqueceram quanto 
lhes havia dito o Mestre acêrca dos seus sofrimentos e da 
sua Ressureição fu tu ra. Mas entre “negligenciaram e esque
ceram”, — e o “não viram ta l”, vai um a imensa distância 
que só não enxerga quem está decididamente apostado a 
“ajeitar”-duas proposições contraditórias com um simplismo 
de primário: “viram e não viram”!!

“3) — Mas, ainda: êsses discípulos que viram e não 
viram a doutrina do primado pensaram depois tratar-se ape
nas de um a promessa e esta condicionada e logo revogada”, 
p. 133. — Ainda uma vez, tudo desfigurado. Que se tratasse 
de um a promessa, não afirmei que o pensaram  os discípulos; 
disse que ressaltava evidente do tex to . “As palavras de Cristo 
a  Pedro encerravam apenas, como veremos, uma promessa”, 
e em nota “Engana-se Carlos Pereira quando supõe ter Cristo 
“já nomeado Pedro, primaz”, p. 237. Não o havia nomeado, 
mas só prometido. . .  aedificabo. . .  dabo. A palavra aqui 
empenhada cumpriu-a o Senhor depois da Ressurreição Cfr. 
J oan. XXI, IRC. p. 10. Também que os discípulos pensaram  
ser a promessa condicionada e revogada, não o asseverei 
como um fato (nada sabemos, porque o Evangelho não o diz), 
mas apenas como uma conjetura psicológica natural no es
tado de espírito em que se achavam. “Que de mais natural, 
portanto, que pensarem os outros tratar-se apenas de um a 
promessa condicionada. . .  como transparece aqui a  psicolo
gia da nossa frágil natureza” (IRC, p. 10). — Desfigurado, 
assim, todo o pensamento do adversário rem ata o pastor
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com entonos de triunfo: “Colossal! E é êsse o gigante da 
polêmica ultram ontana em o Brasil! E’ êsse o homem que
teve a ousadia de escrever 18 páginas sôbre os paralogismos...
e ilogismos pereirianos”! p. 133. -

Resumindo e concluindo: Contra as mais explícitas de- 
clãrações do meu texto, o Sr. L. ajeita duas proposições, 
nenhuma das quais me pertence, entre elas denuncia (p'u- 
dera!) uma contradição formal, depois. . .  pasma! Não era 
para menos! .........

V- -___________________ __________  APÊNDICE I — 289 _

■ - 3 — Outra falsificação? -

“O utra vez, aqui, L. Franca falsifica o sagrado texto, . v 
pondo,nos lábios de Cristo a expressão — tu  és pedra, contra,: 
aliás, o sep arrazoado dé que Cristo não dissera ‘tu  és pe- 

_ d ra ’, porque a palavra pedra (petra, no grego) pela sua
forma feminina, não se adaptava, como Pedro (Petros), a r 
nome de hom em ...  Para o matreiro jesuíta, porém, já agora ■ 
não há mais inconveniência em Cristo dizer a Pedro: ‘tu  és 
pedra’! . . .  Aqui está o homem a quem se alcança mais de
pressa do que a rim coxo”, p. 88, nota 1. , . .

‘ .........— O qúe dissemos foi que:............... ......  ” " ' ' • -  ■ • • .

1. °) — Cristo, falando ardmãicò,"disseca Simão: tu  és 
Pedra (Kepha) IRC, p. 15 (é litèralmente, nesta língua,5o- -  
texto de S. M ateus).

2. °) — Os hellenistas, porque .em grego a homem se. ?: 
- adapta menos um nome comum com desinência feminina, .. .

preferiram verter o arameu por Petros e não por petra; a êste 
uso se adaptou mais tarde o tradutor grego de S. Mateus 
(IRC, p. 15, nota 1).

: . Tenha agora o leitor a bondade de reler as palavras do 
Sr. L., denunciadoras de “nova falsificação do sagrado texto”

. e-depois adm irar como das minhas duas afirmações singelas,. > ...
- claras, relativas a pessoas, lugares e tempos diferentes, êle . :

; conseguiu a proeza intelectual de descobrir no “matreiro je- 
' suíta”, uma contradição, e a elegânciã mòral da  amabilidade 

que põe remate à sua nota duplamente infeliz.

. 4 — Reincidências significativas

Um meio cento de vêzes, no curso destas poucas páginas, 
mostramos como a polêmica protestante vive e morre de
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repetir as mesmas dificuldades mil vêzes rebatidas. Não le
var, com efeito, em conta um a resposta leal para retrilhar 
falsidades evidentemente expostas à luz do sol assegura, ao 
mesmo tempo, a  imortalidade e a  insinceridade de uma 
discussão.

Os exemplos citados foram numerosos; não são todos. 
Poderiam ainda multiplicar-se muitas vêzes. Para os leito
res que têm  o gôsto e a paciência de fazer confrontos pes
soais acrescentamos aqui mais alguns espécimes. .

1. Com a reação do protestantismo “a Bíblia foi aber
ta ”, p. 33. — Que muito antes de nascer o protestantismo 
a Bíblia: l.°) já  havia sido traduzida em tôdas as línguas 
da Europa; 2.°) que, só da Vulgata, no meio século escasso 
que vai da invenção da imprensa ao ano de 1500, se tiraram  
quase 100 edições; 3.°) que sacerdotes e leigos, de tôdas as 
camadas sociais, liam freqiientemente a  Bíblia — demons
tramos de m aneira cabal e definitiva. Era uma demonstra^ 
ção de fatos, material, tangível. Estas traduções aí estão 
nas bibliotecas, onde se podem ver com os olhos e tocar com 
as mãos (CP. 177-187). O Sr. L. julgou melhor não tom ar 
conhecimento da resposta. O seu cliente E. C. P ereira havia 
dito que a Reforma abriu o livro divino aos povos; êle, fiel 
à  tradição, repetiu, sem originalidade: com a Reforma “a 
Bíblia foi aberta” .

2. “E’ de adm irar que se levantasse tão grande edifí
cio, como o papado, sôbre tam anha falsidade! Não fôssem a 
superstição, a credulidade e a fraude, e tal edifício se não 
teria erguido jam ais”, p. 74. — E’ a explicaçãozinha infantil 
que pretende dar razão da vitalidade vinte vêzes secular do 
papado pelo jôgo desproporcionado da ambição dos papas, 
e da credulidade supersticiosa das massas! E. C. P ereira já  
se servira do argum ento. A história, a psicologia e a teologia 
demonstraram-lhe a inanidade absoluta: foi o que se tirou 
inteiramente a claro em IRC. 123-130. O Sr. L. esqueceu a 
resposta mas lembrou a explicaçãozinha já de todo gasta.

3. “O que sôbre a  autoridade na Igreja disse Jesus a  
Pedro disse-o também a todos, indistintam ente: . . .  ‘tudo o 
que vós ligardes sôbre a terra  será ligado também no C éu ... ’ ” 
(Mat. XVIII, 18), p. 89. — O argumento tanto  no livro do 
Sr. L., quanto no do Sr. E. L. de Oliveira, quanto ainda no 
de E. C. P ereira baseia-se numa interpretação errónea de 
um versículo de S. Mateus e na mutilação da totalidade dos
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textos evangélicos concernentes à  missão singular de q Pirni}rt 
na  Igreja fundada por Cristo. Foi o que se e v i d e ^ , ,  B°  
uma clareza meridiana em IRC nn ?7 9s « I ? T  com

S S S s iÊ  
saB.SSSsS-SJa?
arvorada em clava contra o primado de P edro. O argumento 
ja  havia sido posto em circulação pelo Sr. E C P ereira 
Respondeu-se-lhe, mostrando que a  conclusão se b a s e ia
dosml í o f  e(IRCana°4neT m íu  n  t0d° inconsistente do texto aos atos . (IRC. p. 41) Inútil! Dez anos depois volta à  caro-a
m Sr\ r U- . E- DE ° L1VEIRA e canta de novoV m esm o e s S  Ího- Nova resposta erri CP. 34-35. Ainda um a vez baldado

W  iu^ e o s r . L, encampa aol sêus S o 
res o desacreditado sofisma, sem uma referência seauer à? 
discussões anteriores, com a satisfação de quem lhes o?erec?a 
uma armazinha nova em folha! 4 oferecia
«• j ?' j  lo n t r a  o prim ado de P edro a lega-se a ind a o ter sido

P*-que plreciam  s e r a s c p i t  
nas , p. 141. — S. Pedro e nomeado dezenas e dezenas de
Z tl t t  n° N0V0 Tesílamento, sempre em primeiro lugar e às 
vezes com a  menção explícita: primeiro, S im ã o . Num ver
sículo, de lição duvidosa, da epístola aos Gálatas, por moti
vos excepçionais da ocasião, S. Paulo, parece, que o nomeou 
depois de Tiago. Explicamo-lo por miúdo em IRC p. 51 o  
Sr. L. calou a explicação, calou inúmeros lugares em aue a 
Pedro se atribui o lugar de honra, mas reimprimiu tal qual 
como prova que tivesse valor, a nomeação em segundo lugar!

6. “Textos em que aparece Simão cómo igual re 
preendido públicamente por Paulo”, p. 141. — As reiacõpq 
entre os dois grandes apóstolos são, de uma m aneira indigna 
explpradas pclos protestantes, contra o primado de-iurisdi' 
çao dè S.. Pedro.. E. C. Pereira caricaturou o a p S J o  d a ^  
gerites em campeao anti-papal” . A examinar atentam ente
m c ^ n n  Í h°S f nsa^ramos q ^ s e  dez p á g S fIRC (pp. 42-50). Adiantou porventura de um só passo a '
controvérsia? Qual! Rebatendo o Sr. E. L. de OliveS  tive
£ £  4^ f Crever m ais.tarde: <<E’ triste e doloroso; tratamos 
este ponto com especial cuidado, resolvendo sinceramente
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tôdas as dificuldades protestantes. Tudo debalde. O profes
sor volta a  m artelar autom àticam ente as mesmas objeções 
do Sr. E. P. como se nada houvera sido explicado. Refaça
mos brevemente ainda uma vez o trabalho já  feito tan tas 
outras” . E de novo lá se vão 8 páginas em discutir o assunto: 
CP. pp. 36-43. Aparece, por último, o livro do Sr. L. Uma 
alusão sequer a todos os debates anteriores? Nada. As res
postas ignoram-se; a  dificuldade reaparece sob a mesma for
ma, como se, no intervalo, nada ocorrera. A “Resposta ao 
pé da le tra” de 1936 poderia trazer a  data de 20 anos antes: 
ninguém lhe perceberia a diferença. /

5 — Uma página de exemplo

Muitas vêzes tive o ensejo de afirm ar que do livro do 
Sr. L. não submetia à crítica senão os trechos mais expressi
vos e mais estreitam ente relacionados com o assunto deba
tido. Impossível fazer mais. Quase não há  período do Sr. 
Pastor, que, por um ou outro título, não reclame uma reti
ficação oportuna. A fim de que se não creia haver nisto 
exagêro, transcreveremos aqui à  guisa de amostra, uma de 
suas páginas, pontilhando-a de pequeninas notas.

“Volvamos ao estudo do texto cuja falsa interpretação 
constitui a âncora com a qual pretende a Igreja Romana 
prender o barco de supremacia papal à rocha do Cristianis
mo (1). Como no original os têrmos Pedro e Rocha se pare
cem muito (2), a Igreja Papal com os transviados da ‘velha 
escola’ aproveitou-se, habilmente, desta circunstância para, 
com perícia de mágico, substituir um pelo outro, de modo a 
fazer ler a passagem, como se Cristo tivesse dito: ‘Tu és 
Pedro; e sôbre ti, Pedro, edificarei a  m inha Igreja’ (3). E is :

(1) Pouca originalidade. Eduardo P ereira já dissera a mesma ^
cousa com a mesma imagem, quando nos falou dos “elos da cor- í  
rente que deve prender a metafórica .barça de S. Pedro ao cais J 
de uma instituição divina”. O ‘problema religioso, p. 215. '

(2) Parecem-se muito, não; são perfeitamente idênticos. À
S imão chamou Cristo Kepha, isto é, Rocha, Pedra. • !

(3 )  “Como se Cristo tivesse dito”. Cristo disse: Tu és pedra 
(Kepha) e sôbre esta Pedra (Kepha) edificarei a minha Igreja 
Não há “perícia de mágico”, não há “substituições” de um nome.:..*:
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o umco fundamento do papado (3a). Se Roma (4) fracassar 
na  interpretação que dá a essa passagem, estará p e rd âa  a 
sua causa, a sua máxima causa. Vem daí o seu natural 
apego a essa ardilosa interpretação (5). A nós, porém nos 
cabe m inar o fundamento falso, não poupando para 'isso  
tempo, nem esforços (6) . E’ de adm irar que se levantasse 
tao grande edifício, como o papado, sôbre tam anha falsida- 
f  t fosseIn a superstição, a credulidade e a  fraude
e tal edifício se nao teria erguido jamais (8). O leitor cons
ciencioso da Bíblia; enfrentando à interpretação que a Igre
ja  Romana da a  passagem mencionada, não verá senão a 
proeza da escamoteação com que os doutores católicos ousam 
arrancar de tao simples passagem um a raça de papas (9)

por outro, na “Igreja Papal”. Na Igreja, fundada por Cristo há 
vinte séculos uma fidelidade incorruptível conserva e repete as 
palavras do Divino Mestre: tu és Pedra... '

(3a) Único, não; há muitos outros que os protestantes conhe
cem, que já foram alegados uma e outra vez mas que êles se obsti- 

çom .um..silêncio .que não vemos como conciliar 
com a probidade científica e a sinceridade intelectual.
- (4) Roma, só, não. O Oriente e o Ocidente, a Europa e a África

e a Ásia, a cristandade inteira pelo órgão concorde de seus douto
res, de seus concílios, de sua liturgia. E a cristandade inteira não 
p°(Jè “fracassar” em nenhum momento, de sua história: “Eu estarei 
convosco todos 08 dias até à consumação dos séculos” . -

. (5) Daí, não. Vem dá suã docilidade desapaixonada aos en
sinamentos de Cristo, da sua fidelidade absoluta às suas palavras 
divinas. ,

(6) Nem, sobretudo, recursos polêmicos menos qualificados.
(7) E’ realmente de “admirar” ante semelhante impossibilida

de. Conclusão, lógica a tirar: o papado — êste “tão grande edifício” 
— não podia erguer-se sôbre uma “falsidade”, e quem é obrigado 
a  lançar mão dêste “admirável” recurso explicativo fica abaixo da 
crítica e da história. - .

(8) Não fôsse na polêmica protestante a afincada caturrice de 
repetir argumentos enferrujados e gastos e semelhantes senilidades 
não aparéceriam mais nas suas respostas novíssimas.

(9) Êstes “doutores católicos”, diplomados em “proezas de 
escamoteação” chamavam-se Atanásio e J erônimo, J oão Crisóstomo 
e Ambrósio, Orígenes e Gregório Nazianzeno, Cirilo e Basílio. Os
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Mas — como vimos — os protestantes formulam argumen
tos que as habilidades e sofismas dêsses doutores jamais re
futarão (10). Por que motivo um a doutrina básica e vital, 
em virtude da qual a Igreja Romana ensina que aquêle que 
não crê na autoridade do papa não se pode salvar, só se 
revelaria em um único versículo das Sagradas Letras e êsse 
mesmo tão controvertido? (11) Por que não há em tôda a 
Santa Escritura outra passagem corroborando o suposto sen
tido dêsse passo de S. Mateus (12) ou que declare, de modo 
a  evitar controvérsias, que S. Pedro é  a pedra fundamental 
da Igreja? (13) E por que tendo os evangelistas Marcos e

tardios “leitores conscienciosos da Bíblia” deixaram na história cristã 
os nomes de Ltjtero e Calvino, Zuínglio e Bucero!

(10) E’ exato: os silêncios sistemáticos, as mutilações fraudu
lentas, as relapsias impenitentes — são argumentos “formulados” 
pelos protestantes, que nenhuma habilidade lógica poderá jamais 
refutar.

(11) A resposta será dada na nota seguinte. Agora, uma ou 
duas perguntas. Por que motivo uma doutrina tão básica e tão vital 
como ser a Bíblia, interpretada pelo livre exame individual, & única 
regra de fé, não vem revelada em nenhum versículo das Sagradas.-. 
Letras? Por que motivo, se a Bíblia é a única regra de fé, um 
conhecimento tão “básico e vital” como o da lista dos, livros que 
constituem a própria Bíblia não se encontra em um só versículo 
das Sagradas Letras?,

(12) Porque tôdas as outras passagens que o corroboram sãó
impiedosamente cortadas pelos protestantes; porque, contra o argu
mento cirúrgico da tesoura não há Bíblia que resista; porque, o Sr. 
L. respondendo “ao pé da letra” e consagrando ao estudo dos San
tos Padres quase 30 páginas, não encontrou uma só para examinar 
os outros argumentos bíblicos tirados dos versículos seguintes de 
S. Mateus, e das perícopes de S. João e S. Lucas que haviam sido 
indicados antes da prova histórica da tradição. '' '

(13) Porque, quando as paixões irritadas perturbam a sereni
dade da visão, como aconteceu aos primeiros reformadores e aos 
seus discípulos, não há texto que se não preste a controvérsias... 
Cristo falando a Simão diz-lhe: “tu és Pedra (Kepha) e sôbre esta 
Pedra edificarei a minha Igreja”. O texto prestá-se a discussõeâ!! 
Cristo dizendo a Simão tu és Pedra, não é Claro que Simão seja 
Pedra!!! tu ,. . .  é s . . .  Pedra! E’ preciso outro trecho que não dê 
flanco a dúvidas!!!... Alegam-se outros?... Tesoura.

;fílL
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Lucas descrito também a cena de confissão de Pedro, omiti
ram. o essencial, segundo o ensino da Igreja Romana? (14) 
Com certeza eram  ambos protestantes”, pp. 73-74.

E as outras páginas são como estas.

(14) Só se pode marávilhar'do fato quem nunca abriu a Es
critura. Há doutrina mais fundamental que a revelação do misté
rio da SSma. Trindade, contida na fórmula do batismo. (Mat.
XXVIII, 19) Pois bém. S. Marcos e S. Lucas, que narraram a mes
ma cena da despedida de Cristo, omitiram a fórmula trinitária 

' registrada por S.' Mateús.' E assim èm inumeráveis outros casos. " ’
Em o nosso, a qualquer ânimo desapaixonado não é difícil encon- 
tràr uma explicação plausível. As palavras promissoras do prima- ..
do estão profundamente impregnadas de semitismos numerosos 
(yer p. 179). Não podemos hoje interpretá-las nem compreendê
-las sem recorrer às expressões semíticas sôbre as quais foi decalca
da a versão grega atual. S. Mateus que escreveu em ardmaico, 
não encontrou nenhum obstáculo em reproduzi-las tais como as 
havia Cristo pronunciado. Os outros evangelistas (S. Lucas e S.
João) escrevendo originàriamente em grego achavam mais difieul- 
dade emi reproduzi-las num idioma ocidental; preferiram, portanto, 
omitir a cena já conservada em S. Mateus e, em relação ao pri
mado de Pedro, narrar outras palavras do Divino Mestre igualmen- -
te importantes e não registradas no primeiro Evangelho. Mas, aceita ...
ou rejeitada está explicação, a atitude cristã que sempre se impõe 
é a da docilidadè absoluta à palavra de Deus. Arvorar-se em censor • -
dos livros revelados, estipular a cada evangelista as cenas que êle 
deve descrever ou o. número de vêzes que lhe importa repetir o 
mesmo ensinamento poderá trair preconceitos de seita ou interêsses 
apaixonados, nunca será expressão dócil e humilde de quem põe 
acima de tudo a submissão incondicionada aos direitos de Deus e 
de sua veracidade infalível.
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MAIS UM CASO

Quando escrevemos, no limiar destas páginas, que a 
atual polêmica protestante constituirá, no futuro, uma das 
páginas mais tristes da nossa história religiosa, não nos 
baseamos na insuficiência de um a indução precipitada. Os 
exemplos são numerosos e depõem todos no mesmo sentido . 
Aos casos já  estudados queremos acrescentar aqui mais 
outro: o de um articulista, d ’“0  Norte Evangélico” que se 
assina com as iniciais D. M. Tenho diante dos olhos o seu 
artigo transcrito pel’0  Jornal Batista de 21-III-1935. O título 
“Bergier ou Leonel Franca” indica para logo o objetivo coli- 
mado: evidenciar uma contradição entre o meu trabalho e 
o autor do Dictionaire de Théologie. Examinemos o processo.

Em IRC, p. 32, comentando cap. XXI, 15-17 de S. João 
escrevemos: “Pedro é aqui expressamente nomeado Pastor 
Universal de todos os cordeiros e de tôdas as ovelhas de 
Cristo, sem nenhum a exceção” (1).

Ora, estas palavras, no dizer de D. M. brigam com o que 
escreve Bergier (2) no Artigo APOTRE: “O ministério dos 
apóstolos consistia, l.° — em ensinar tôdas as nações: pre
gar o Evangelho a tôda cria tu ra . . .  2.° — em governar o 
rebanho de Jesus Cristo na qualidade de pastores. O divino 
Salvador não encarregou somente S. Pedro desta função * 1 2

■ ' ■ ■/*" '(1) Êste trecho da IRC é1 citado pelo articulista através de
Ernesto Luís de Oliveira, Roma, a Igreja e o Anticristo, p. 65. ;
Será que o Sr. D. M. critica um livro que nunca leu e só conhece 
através de quem o combate?

(2) ABADE Bergier, chama-lhe o articulista, traduzindo mal 
o Abbé Bergier. Bergier nunca foi abade, senhor, simples padre, isso 
sim, e nada mais. A abadia é presente generoso do Sr. D. M. e de 
quem não sabe francês.
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quando lhe disse: Apascenta os meus cordeiros, apascenta 
as minhas ovelhas, porque êste apóstolo mesmo disse aos 
anciãos da Igreja ou aos sacerdotes: “apascentai o rebanho 
de Deus” . I Ped. v. 2” . =■,

Há porventura alguma contradição? Nem por sombra. 
Basta saber ler. Pelo título do artigo e pelas palavras ex
pressas da primeira linha citada vê-se que B ergier expõe o 
que constitui o ministério dos apóstolos. Ora, neste domínio, = 
os Doze eram iguais. Pedro não era mais apóstolo que os 
outros apóstolos, como o Papa não é mais bispo que os 
outros bispos. E em que consiste o ministério apostólico? No 

< - múnus de pastorear o rebanho de Cristo, e êste múnus im
plica o direito l.°  de ensinar e 2.° de governar; 3 ° de julgar 

. e legislar. E’ o que ensina e desenvolve o autor do Dictionaire 
de Théologie contra muitos protestantes que o queriam re
duzir apenas ao de ensinar. Ainda hoje, os bispos sucessores, 
dos.apóstolos no múnus ordinário de pastorear os fiéis, são 
verdadeiros pastores e, como tais, ensinam, governam, legis- 

- - Iam e.julgam. . . .....
a Entre os apóstolos, há, porém, algum a quem Jesus 

Cristo tenha investido de uma jurisdição suprema? há entre 
ps pastores um pastor universal e superior aos demais? Eis 
a questão do primado. Como a resolve B ergier? Não é mis

- ter haver sido fadado com a estrêla do gênio para ter a 
idéia luminosa de procurar a opinião de um autor sôbre o 
Papa, no artigo que êle dedica ao Papa. Tenhamos esta idéia 
genial, e vejamos o que se lê na palavra P a pe : “A crença 
católica é que S. Pedro foi hão somente o chefe do Colégio 
Apostólico mas ainda o pastor da Igreja Universal; que o 
pontífice romano é o sucessor dêste príncipe dos apóstolos 
e, como êle, tem autoridade e jurisdição sôbre tôda a Igreja”. 
“Esta doutrina é a base da catolicidade e da unidade da 
Igreja” . Quais os seus fúndamentos? Múltiplos; antes de 
tudo, fundamentos bíblicos constituídos pelas “provas do 
primado e da autoridade concedida por Jesus Cristo a S. 
Pedro” . Examinados os textos de S. Mateus, XVI, 18 e de 
S. Lucas, XXII, 29 chega o autor à perícope de S. João:

’ apascenta os meus cordeiros, etc. E como a interpreta? Eis 
as suas palavras textuais: “Sabe-se que o nosso divino Mes
tre havia designado a sua Igreja sob a imagem de um reba
nho, de que êle próprio queria ser o pastor (X, 16). Eis, 
portanto, S. Pedro revestido da mesma função que Jesus
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Cristo se reservara, e encarregado do rebanho inteiro” . Que 
pena, não haver o articulista citado estas palavras de B er- 
gier? Que lástim a haver êle mutilado com um a desenvoltura 
inexplicável o pensamento de um  autor, que, apesar de cató
lico romano, tem  o direito elementar de ser tratado com 
justiça! Aí estão as opiniões dos dois autores, entre os quais 
um a imaginação apaixonada fantasiou contradições inexis
tentes: '*

P. F ranca .......... P. B ergier

“Pedro é aqui nomeado “Eis, portanto, S. Pedro
Pastor Universal de iodos ' * investido da mesma função 
os cordeiros e de tôdas as que Jesus Cristo se reserva-
ovelhas de Cristo sem ne- ra  é encarregado do reba-
nhum a exceção” . nho inteiro”. E pouco antes:

“S. Pedro fo i. . .  o pastor da 
Igreja Universal”.

Havendo assim cortado os textos decisivos, conclui triun 
fante o articulista: “se foi nessa ocasião que Pedro foi in
vestido da - autoridade suprema de pastor universal, segundo 
Leonel Franca, êle jamais veio a ser êsse pastor supremo, 
segundo Bergier (!!!) .. Leonel e Bergier são quantidades 
opostas, positiva e negativa, que se anulam . A ta l autorida
de suprema de Pedro reduz-se a um  zero. Mas dizei-nos, 
leitor amigo, quem pesará mais na  balança — o P. Franca, 
com todo o seu saber, num a concha ou o abade Bergier com 
um  bispo e um  arcebispo na outra? Não seria, portanto, opor
tuno dizer a  êsse jesuíta metido a Golias que lhe assiste 
primeiro a  obrigação de ajustar contas com Bergier e as duas 
autoridades que lhe endossam a obra, antes de arremeter 
contra nós”?

Não, consciencioso articulista; não é mister que se dê à 
delicada tarefa de pesar, na  sua-balança de fé duvidosa, 
bispos e arcebispos; basta que para o futuro, 
l.°) aprenda a ler os autores, antes de criticá-los; ,
2-°) se deseja inform ar os seus leitores “amigos” acêrca da 
opinião de um Dicionário teológico, em determinada ques
tão, não lhes subtraia todo o artigo consagrado especialmen
te ao estudo desta mesma questão. *

Isto, antes de arrem eter contra quem quer que seja.
Honesta polêmica protestante!

A P Ê N D I C E  I I I  

ORIGEM DE UMA LENDA

Apenas saiu a lume, em 1923, o meu modesto trabalho 
sôbre A Igreja,^ a Reforma e a Civilização, imediatamente- 
sôbre a sua origem começou a  circular nos arraiais protes
tantes uma lenda que nunca mais se desfez. Ainda em 1936 
escrevia u m d o s  redatores d’0  Jornal Batista  (l-X-1936) •
“Quanto ao clero protestante e católico, é digno de nota 
que um dos membros mais conspícuos dêste, para refutar 
pm, livro de um dos membros mais conspícuos daquele, teve 
qué fazer uma viagem demorada à Europa, basculhar a 
.S^^de t>it>liotecá do Vaticano e outras, para  fazer nmn re- 
futaçãó que, à primeira vista, pareceu um monum ento'm as 

de fat0 um desastre, como vai sendo demonstrado 
por' outros membros do mesmo clero protestante” . Não há 
quase escritor evangélico que não floreie o romance â seu 

. modo. A Igreja católica teria estremecido de susto ante o 
: _ livro de Ç. Pereira e enviara à Europa um sacerdote com a 

missão urgente de o refu tar!!! Compreende-se, entre os 
“crentes”, o efeito psicológico da historieta; compreende-se 
quanto foi tudo fantasiado de molde a lisonjear uma vaida
de pueril. Mas é preciso pôr têrmo a tôda esta invencionice.

Quando parti para a Europa em novembro de 1920 nem 
sequer sabia da existência do livro de E. C. P., que acabava 

-Sentão de aparecer, Fui a Roma, não com missão de refutar 
..cousa a lgupa, mas para  iniciar os meus estudos de teologia; , 

não era ainda sacerdote; só em 1923 recebi as ordens sagra- 
dás f  Lá tive conhecimento dò trabalho do pastor por uma 
circunstância puramente casual, pela leitura de uma rese
nha bibliográfica publicada na Revista de Língua Portu- 
guêsa. Pòr curiosidade, pedi, então, me enviassem o livro, 
dò Brasil, e depois de o haver percorrido, resolvi consagrar
-lhe à crítica os lazeres que me deixavam os estudos univer
sitários.

,?r

atolicas.com
S I

i s a



300 — RESPOSTA AO PÊ DA LETRA?

Sem a minúcia destas circunstâncias muito pessoais e 
que, por isto, então me pareceram inúteis, lá  deixei consig
nado no prefácio o essencial. “Mais tardiam ente do que nos 
pedira a consciência saem à luz estas observações críticas. 
Afastados momentâneamente do Brasil e absorvidos por 
outras ocupações inadiáveis, só volvido um  ano da sua publi
cação nos veio ao conhecimento a obra do ilustre gramático 
paulista”. IRC, p. IX .

Eis os fatos. Os advogados do protestantism o indígena 
preferiram obliterá-los para dar asas à imaginação criadora 
de ficções. Sacrificaram as exigências da verdade"aos interês- 
ses ridículos de um a vaidadezinha de quem se quer dar 
im portância. Ponha-se para sempre um  têrmo à lenda. 
E’ mais nobre. .........

L U T E R O

O SR. FREDERICO HANSEN

Sob o título “Lutero e o Padre Leonel Franca,” acaba o 
Sr. Frederico Hansen de publicar em S. Paulo um  opúsculo, 
destinado a vingar a  memória do Reformador, por mim 
ultrajada e caluniada nos dois livros: A Igreja, a Reforma 
e a Civilização e Catolicismo e Protestantismo.

As acusações formuladas nestes trabalhos, contra o pa
triarca da Reforma, ficaram até agora, diz o Sr. Hansen, 
sem resposta por parte do protestantismo brasileiro e suma
mente repugnante lhe é “ter como cabeça do movimento de 
sagrada rebelião da consciência acorrentada, a um homem' 
provadamente imoíál.”

Êste silêncio dos apologistas do protestantismo entre 
nós, atribui-o nosso autor à  ignorância, por parte dos pas- 
tôres patrícios, dos grandes debates que, em tôrno de Lutero, 
se têm travado.lá na Europa nestes últimos anos. Fato aná
logo, diz êle, passou-se na Alemanha quando Denifle pu
blicou os seus estudos sôbre o ex-monge de Eisleben. Hoje, 
porém, o protestantismo de lá, graças a  novas investigações’ 
já  reabilitou O seu patriarca injustamente ofendido , é  o re
sultado destas lutas que o Sr. Hansen deseja vulgarizar entre 
os protestantes brasileiros, desconhecedores de quanto se 
passa na  pátria do protestantismo.
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Assim, não temos pela proa um investigador imparcial 
que nos venha comunicar os frutos de suas pesquisas pes
soais e do exame direto das fontes históricas da época. É um 
vulgarizador que aos protestantes daqui vem oferecer as 
armas que polemistas protestantes alemães forjaram para 
os protestantes de lá . Nada tão funesto nem  tão de molde 
para perpetuar discussões estéreis como abandonar o con
tato  imediato com as fontes históricas e colhêr citações con-.. 
temporâneas inspiradas pelo ardor das controvérsias, ou se
lecionadas com critérios estratégicos. . - .

É êste, como veremos logo, o defeito capital do opúsculo 
que examinamos. Antes, porém, de entrarm os na sua crí
tica, um a palavra sôbre D enifle , a  quem o Sr. Hansen por 
três vêzes cham a de jesuíta.

Denifle , senhor, era dominicano. E o equívoco é grave; 
por êle se infere que o protestante paulista não lhe conhece 
sequer pelo dorso o trabalho m onum ental. Acusa-se-um 
autor que se não leu. -

O abalo causado na Alemanha pelas publicações do cé
lebre filho de S. Domingos tem  um a explicação muito dife
rente da que lhe atribui o Sr. Hansen. Sôbre a  Idade Média,

,a Reforma e os seus protagonistas formou-se, na  Alemanha, . 
como fora dela, um a opinião corrente, alimentada, durante 
séculos, por um a literatura de convenção, filha de um des
caso sistemático da informação histórica, sincera e to tal. A 
Idade Média era apresentada como a  quadra do grande 
obscurantismo, origem de todos os males e de. tôdas as de
cadências; a reforma, a aurora de tôdas as liberdades e: de 
todos os progressos e os seus grandes atores, os - heróis ida:-; 
civilização m oderna. :

O século XIX, com a renovação profunda dos métodos 
e da investigação documentada do passado, não se contentou 
com êste juízos feitos. Estudou as fontes, e reviu tôdas estas 
posições inconsistentes e apaixonadas. Não há, hoje, do-
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mínio do conhecimento, desde a  filosofia até a  economia po
lítica, em que as apreciações históricas sôbre o período me
dieval, a renascença e a reforma, não tenham  sido radical
mente modificadas. Cada vez que algum grande historiador 

catóUco ou protestante, — trouxe a  lume o resultado de 
suas pesquisas originais, houve êste sobressalto da opinião 
pública protestante, adormecida na segurança daquele en
gano secular.

° ^Ue se ^eu guando D oellinger publicou os seus 3 
vols. sôbre a  Reform a e a sua evolução in terior. - ■ ,
■ Foi o que se passou quando Janssen  imprimiu os seus 
8 vols. sôbre a H istória ão povo alem ão  (1).

Foi ainda o que se verificou quando o protestante 
Paulsen, professor em Berlim e o mais erudito historiador 
da pedagogia no seu país, deu à  publicidade a  sua História 
da instrução  nas escolas e . universidades alemãs.. Um dos 
lutérófilos mais conhecidos, Kolde, adversário também de 
Denifle, acusou-lhe o capítulo sôbre a Reforma de “tenden
cioso.” “Como se, retrucou sensatamente Páulsen, fôra eu 
culpado de que na  história da Reforma se encontrem fatos 
que possam ser incómodos a  um zeloso biógrafo de Lutero. 
Ou porventura cuidam 'elim inar do mundo os fatos, porque 
por êles desliza silenciosamente a  exposição? O único resul
tado que se obtém é que a  historiografia católica traz à luz 
do dia tudo o que se havia, preterido, coloca-o em relêvo e, 
com isto’ E ejudic-?’. d? um jnodo geral, na  opinião dos lei
tores, a  veracidade das; narrações protestantes. A História 
do povo alemão de .Janssen não teria feito tan ta  impressão 
—• mais um fato incómodo para muitas rodas protestantes 1

(1) Um alemão-americano, W. Fromann, instituiu em 1885 um 
prémio para quem refutasse Janssen. Até hoje ainda não se apre
sentou candidato algum.
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— se os historiadores protestantes não tivessem cedido tanto 
à  tentação de passar por cima dos fatos incómodos” (2).

Fenômeno semelhante foi o que se repetiu com De- 
n if l e : também êle revelou a propósito de Lutero alguns “fa
tos incómodos” que as rodas protestantes ignoravam ou fin
giam ignorar.

Poucas pessoas se achavam tão habilitadas para um es
tudo original sôbre o fundador do protestantismo como o 
notável dominicano, conhecido e prezado, em tôdas as rodas 
de a lta  cultura, como um  dos eruditos mais profundos e 
conscienciosos do seu tempo. A sua obra sôbre as Univer
sidades medievais até 1400 renovou tão radicalmente o as
sunto que a literatura que se lhe refere se pode hoje classi
ficar em duas eras: pré-denifleana e post-denifleana. A êle 
se deve ainda a  publicação im portantíssim a para os estudos 
medievais do “Chartularium Vniversitatis parisiensis” (2 a ) .

SH

■ ii

(2) Fr. Paulsen, Geschichte âes gelehrten Unterrichts, Leipzig, .  ̂
1919, 3.a edição, ti. I, pp. 202-203. .

(2 a) Os luterófilos mais competentes e que mais vivamente 
agrediram a Denifle reconheceram o seu valor científico excepcional. .j ;  
K õhler, professor em Giessen, escreveu: “Graças ao seu conheci
mento verdadeiramente extraordinário da literatura da Idade Média, 
Denifle pôde facilmente ilustrar certas particularidades da época e 
mostrar assim um bosquejo da fisionomia de Lutero nos séculos que 
o precederam e subministrar destarte à crítica histórica indicações 
preciosas. Quando além disto êle não cessa de dizer-nos a nós pro
testantes: vós não conheceis a Idade Média, somos bastante leais • 
fazendo as reservas sôbre a falta de moderação desta polêmica ■ 
para reconhecer nesta incriminação um fundo ãe verdade. É um:' 
fato que neste ponto Denifle trouxe contribuições novas”: Die Crist- 
liche Welt, 1904, n. 9, p. 202. Na página seguinte do mesmo artigo: 
“No meu modo de ver, sua discussão penetrante sôbre as preten
didas lições do Livro dos juízes serão também aprovadas no seu con
junto. Denifle teve a sorte de descobrir que passos inteiros que se. 
julgavam propriedade de Lutero são literalmente transcritos de S. 
Agostinho e em proporções bem diversas das que se julgavam até;
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Com esta longa preparação rem ota empreendeu: D e- 
rifle  os seus estudos sôbre a biografia de Lutero e as origens 
do luteranismo, em três grandes volumes. Nos arraiais pro
testantes a  sua publicação despertou um imenso brado de 

■è-s alarm e- Foi um a leva de broquéis geral. Mas que se disse? 
e que se provou contra o seu trabalho? Eram porventura 
inexatas ou falsificadas as suas citações? falha ou lacunosa 
a  arm adura da sua erudição? Não; nada disto; Denifle fôra 
“inconveniente” ; publicara acêrca de Lutero muitos fatos e 
muitas palavras que deveriam ficar sepultadas em perpétuo 
olvidp Para °  bom nome do reformador. Com. esta revelação 
inopinada ò Lutero-mito, o Lutero lendário, que se tornara 

. tradicional entre reformados, via-se apeado do seu pedestal 
de glória e chamado à  barra da história a prestar contas 
de seus atos e escritos, como um simplès m ortal. Inde irae! 
Mas que culpa tinha D enifle de haver Lutero escrito pá

. . ginas indignas e praticado atos injustificáveis ante a moral 
menos exigente? O escritor católico teve a  mesma impressão 

- de quantos consultaram as fontes è entraram  em contato 
’ com o Lutero vivo da história. Krogh-Tònning, talvez o 

mais profundo teólogo do luteranismo escandinavo, no século 
XIX, esçreveu também êle: “Cumpre distinguir dois Luteros: 
um  mítico, outro histórico. Ordinàriamenté só se ocupam 
do primeiro, ornado de todas as perfeições. Quando alguém

; agora.” Kaweràu, outro grande luterólogo, um dos críticos que tra
balham na edição de Weimár, confessa que no seu trabalho se en- 

, contram "muitas indicações preciosas, devida^'ao .conhecimento in -‘ 
; : comparável que possui Denifle da literatura eclesiástica da antigui

dade e dá Idade Média: Quase a cada página se~revelam a extensão 
. e a solidez da ciência de Denifle, de modo que, em muitos porrne- 
' nores das nossas investigações sôbre Lutero, são ̂ preciosas as suas 

contribuições”. Theolog. Studien unâ Kritiken, 1904, p. 452. Se aqui 
e ali a forma em Denifle se ressente do seu temperamento tirolês 
o trabalho científico é de primeiro valor. Os adversários compe
tentes e leais reconheceram-no declaradamente.
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quer apreciá-lo calça o coturno; olham-no do alto; e fazem 
tábua rasa da realidade. O mais triste é que, para prestar 
êste culto a Lutero, é mister recorrer a  processos estranhá
veis. Citar suas próprias palavras é um insulto, referir os 
seus atos um a infâm ia. E se porventura se quer, com um a 
das mãos, bosquejar um retrato do Lutero verdadeiro, é pre
ciso com a outra  aureolar a fronte do mito com um nimbo 
de santidade. Sem esta habilidade é um gesto de escân
dalo” (3).

Deixemos, porém, a Den ifl e . Nos meus trabalhos não 
foi em citações suas que me apoiei, mas nas do próprio Lu
tero. Pedimos, pois, ao Sr. Hansen, que feche os livros con
temporâneos onde se engrinalda a fronte do Lutero-mito 
para estudarmos serenamente o Lutero verdadeiro, histórico, 
qual no-lo revelam os seus próprios escritos e os documentos 
contemporâneos. É o único meio de não perdermos o con
tato com a realidade- e nos não deixarmos influenciar por • 
sentimentalismos subjetivos ou preconceitos partidários.

Em três pontos esforça-se o Sr. Hansen para reabilitar 
a memória caluniada do “cabeça do movimento de sagrada 
rebelião da consciência acorrentada” . Uma palavra de res- 

. posta a cada um, com a máxima brevidade.

(3) K rogh-T onning, Le Protestantisme Contemporain, p. 19. 
Outro grande teólogo contemporâneo da igreja sueca escreveu ainda 
há pouco: “Estou persuadido que o estudo... de uma história exata 
em lugar das opiniões cerebrinas fabricadas outrora pelos nossos 
teólogos apontará'pouco a pouco à nossa juventude que pensa o 
caminho do catolicismo”. Kare Sksedsvik, na Vie Intellectuelle, 
t. XXI, (1933), p. 36. — Com a justa defesa que fizemos de Denifle 
não queremos encampar todos os seus juízos e apreciações. É bem 
possível que, aqui e ali, à crítica se imponha uma revisão imparcial 
de alguma das suas sentenças. Que escritor se poderá ufanar, má- 
xime em assunto tão complexo e delicado, de haver sempre conser
vado a ouro e fio, o fiel de uma justiça impecável?

■ ■ ::■>£$http://www.ol
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O primeiro ponto refere-se à bigamia de Filipe, o land- 
grave de Hesse. É conhecido o caso. Filipe, príncipe de cos
tumes depravados, não contente com a sua legítima espôsa; 
de quem já  tivera 7-filhos, queria casar-se também com Mar- 
,^ari,da de ”la Sale>. dama de honra de sua irm ã Isabel. A 
friae de Margarida acabou por dar o seu consentimento a 
esta união escandalosa contanto que ao casamento assis
tissem Lutero, Mèlanchton, Bucero, Cristina, espôsa legítima 

.^dp-W dgraye, Ernesto de Miltiz, tio da jovem, o eleitor da 
Sáxônia e o duqúé Maurício, êstes dois últimos, por si ou 
por seus representantes. Filipe aceitou a cláusula e pôs-se 
logo em campo para obter a anuência dos grandes evangé
licos reformadores. A Bucero enviou em 1539 uma longa 

■ instrução que deveria ser comunicada a  Lutero e a  Me- 
lanchton. É um a exposição de motivos. A sua vida, confessa 
o landgrave, é escandalosa; mas, só com a espôsa que tem, 
êle “não pode nem quer mudar de vida.” Frequentemente! 
deve tomar parte nas assembléias do império onde são 
muitas as diversões... “não lhe é possível dispensar uma 
mulher; e levar- uma de grande qualidade fôra muito em
baraçoso” . Mias como boin cristão, nada quer fazer contra 
a  Escritura; consultou-a e verificou que “nem Deus no An
tigo Testamento, nem Jesus Cristo no Novo, nem os profetas, 
nem os apóstolos proíbem a um homem ter duas mulheres” 
Além disto, o fato não é inédito, o landgrave sabe “que Lu
tero e Mèlanchton haviam aconselhado ao rei da Inglaterra 
que não rompesse o primeiro matrimónio mas tomasse uma
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segunda espôsa como se vê na sua consulta motivada” (4) . 
Finalm ente no caso em que ainda hesitassem, ameaçava o 
landgrave de “pedir o consentimento ao Imperador” com 
quem êle poderia obter o que quisesse, peitando os seus mi
nistros. E êste passo seria prejudicial “aos interêsses da 
Igreja” : “os ministros imperiais poderiam colhêr a oportuni
dade para  levá-lo a  qualquer ação que não seria útil a  esta 
causa [a da Reforma] e a êste partido” . Por todos êstes 
motivos suplicava que lhe dessem o consentimento por es
crito, a  fim de “poder aproximar-se em boa consciência e 
tratar com mais liberdade e confiança os negócios de nossa 
religião”.

Numa longa consulta, assinada por Lutero, Melanchton, 
Bucero e mais 6 teólogos protestantes e endereçada ao “se
reníssimo Príncipe e Senhor”, depois de se fazerem ver os 
inconvenientes do escândalo público que poderia daí advir 
e se exortar o landgrave.a outra solução menos arriscada e 
mais cristã, concluem finalmente os signatários: “se sua Al
teza está inteiram ente resolvido a  tom ar segunda mulher, 
julgamos que o deve fazer em segrêdo.” Ao Imperador, 
convém não recorrer; “sua fé, sendo à  m aneira da do Papa, 
êle tra ta rá  como ridícula a  proposta de V. A lteza.., nada 
tem êle dos costumes alem ães... É para desejar que nenhum 
princípe cristão se alie aos seus desígnios perniciosos” .

Inútil dizer que o landgrave estava “inteiramente resol
vido a tom ar segunda espôsa” . A 5 de abril escreve a  Lutero 
“na calma e na  alegria de um a boa consciência,” e acom-

(4) O landgrave estava bem informado. Na sua Memória de 
27 de agosto de 1531, De bigamia regis Angliàe, escreveu Melanch
ton: “Se o rei quer prover à sucessão do trono é melhor fazê-lo 
sem infâmia do primeiro easamento. Poderá consegui-lo sem perigo 
algum da consciência ou da fama de quem quer que seja, por meio 
da poligamia”. Corpus Ref. n ,  526. Lutero' afinou pelo mesmo 
diapasão. Henrique "poderia casar com outra rainha a exemplo dos 
patriarcas que tiveram várias esposas.” Enders, IX, 88. “
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panha òs agradecimentos com um barril de bom vinho do 
Reno. A 24 de maio o austero reformador responde-lhe hu- 
mil demente: “Recebi o presente de Vossa Graça, o barril de 
vmho do Reno e apresento-lhe os meus humildes agradeci-

O segundo casamento projetado realizou-se a  4 de 
março. Celebrou-o dignamente o predicante de côrte, Dyo- 
nisius Mélandro, outro frade reformado, que já  estava va
lorosamente na sua terceira mulher, vivas ainda as duas pri- 

-m eiras. Assistiram ao ato Bucero, Melanchton, os teólogos 
e conselheiros da côrte. Faltou o tio de M argarida Ernesto 
de Miltiz, “porque era papista e como ta l não súficiente- 
mente versado na Sagrada Escritura, para aceitar diante de 
Deus a.legitimidade de um duplo casamento” (5) .

. Que diz o Sr. Hansen acêrca dêste edificante episódio 
sobre o qual, se fôr mister, ainda temos muito que dizer?

. 9 0Ilíessa ^ <<a n-ódoa da Reforma”,“ uma página dolorosa 
: n a  sua história.” — Logo, não caluniamos; dissemos a  pura 

. ... verdade; arquive-se o depoimento.
; Ainda assim,-para o caso escandaloso pleiteia o advogado 

paulista do protestantismo três atenuantes: .
■ a) O apêlo fôra feito em nome da consciência. “Lutero 

. acreditou nessa burla.” —  Não, no caso, o apêlo foi feito em ■ 
nome de m uitas outras razões, menos elevadas e mais pr£_ 
ticas. Mais ainda. Em 1531, muito antes dêste apêlo, já  a  
bigamia havia sido aprovada por Lutero, para o caso de 
outra coroa que vinha pôr o seu prestígio e suas armas a 
serviço da lu ta  contra Roma. E ainda mais. Em 1524, fora 
de qualquer apêlo moral o “libertador” declara que, a bem 
-dizer, a poligamia não era contrária à palavra de Deus; em ~ 
1527, textualmente: “Não é proibido a  um homem ter mais 
de um a mulher; ainda: hoje, não me poderia opor a isto; não

(5) Lens, Briefwechsel Landgraf Philipps ães Grossmuthigen 
von Hessen m it Bucer, Leipzig, 1880-1887, t. I, pp. 330-332.
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quero porém aconselhar” (6). Pouco depois aconselhou. 
Também aqui foi cedendo “a um  apêlo da consciência” que 
êle quis introduzir na cristandade, “o casamento turco”, 
como foi, mais tarde, chamado o do landgrave? — E bem 
folgaria eu de saber em que ética ou teologia se pode fazer 
apêlo à “consciência” para violar um a lei divina e natu ral.

b) “Os reformadores, presos ainda a um modo erróneo 
de considerar o valor do Velho Testamento, em m atéria de 
moral e teologia — modo que ainda é corrente no cristia
nismo católico e protestante — não viam propriamente pe
cado naquilo que Moisés tolerava pela fraqueza hum ana” — 
O Sr. Hansen engana-se aqui redondamente. Nunca o cato
licismo invocou a  tolerância mosaica para  pactuar com a 
poligamia. Lutero introduzindo esta “reforma” não o fêz 
“prêso a  um  modo erróneo” de tempos passados; teve pelo 
contrário de “desprender-se” de 15 séculos de cristianismo. 
E o fêz conscientemente: “Confesso, escrevia êle em 1524, 
que não posso proibir tenha alguém m uitas esposas; não 
repugna às Escrituras; não quisera, porém, ser o 'primeiro 
a introduzir êste exemplo entre cristãos” (7). Mais tarde o 
introduziu, sabendo que assim por primeiro rompia com a 
tradição cristã e marcava o primeiro passo na desorgani
zação da família de que hoje vamos colhendo os frutos am ar
gos. — A atenuante do Sr. Hansen degenera assim numa 
terrível agravante.

c) — A culpa não é de Lutero, é do catolicismo. O re
formador não fêz senão aplicar ao caso do landgrave o prin
cípio da dispensatio in foro interno tántum , princípio “co
mum no ensino e na prática do catolicismo medieval.” — É 
penoso ver àssim formularem-se as mais terríveis acusações, 
sem uma sombra de prova, e deturparem-se princípios que

(6) Weimar XXIV, 305.
(7) D e Wette, II, 259.
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hem sequer se compreenderam. Que o Sr. Hansen nos in
dique — com palavras textuais e referências exatas que per
mitam  a  verificação imediata — onde e como “o ensino e a 
pratica do catolicismo medieval” justificaram a poligamia 
pela aplicaçao do aludido princípio (7 a ) .  Termina êste 
ponto o Sr. Hansen afirmando que “os protestantes têm a  
grata liberdade de condenar, em nome da moral cristã, a  bi
gamia do landgrave e a tolerância de Lutero e de seus com
panheiros.” Como efeito retórico ad usum  dos predicantes 
ai do nosso interior, a frase poderá ter a  sua utilidade- como 
expressão dos fatos é de uma inexatidão lastimável. O que 
se deveria escrever é: “nós, protestantes, durante quase três 

. séculos, longe de condenar a Lutero, invocamos o precedente

Discutiram algumas vêzes os teólogos medievais se a po- 
gamia era ou nao proibida pela lei natural. Nenhum, deles, porém 

9ue,o^ça§^entoi.cristão,, em-hipótese alguma, íôsse com- 
c í / T v ?  Pl?™ Ud-a- e das e?Môsas._ 0  Sr. Hansen cita vagamente 

-■ Cojeíono. e como de costume não. alega palavras textuais'

nhece as fontes e copia apologistas apaixonados para perpetuar os 
erros mil vezes rebatidos. Cajetano nunca ensinou a l i c e S e  da 

■ -  POlig^la. entré cristãos. Veja o Sr. Hansen a sua Te
. .. peccatis publicada .em Paris em 1530, f. 211,. e aí verá a existência 

de um matrimonio anterior (impedimentum ligaminis) enumerada 
por ele, como pela unanimidade dos teólogos católicos, entre os im
pedimentos dirimentes do matrimónio. No seu Comentário ao Evan
gelho de S. Mateus, 19, 9, lêem-se estas palavras formais: non licet 
hábere plures uxores. A Lutero, já o vimos, cabe incontestàvelmente 

. a  triste primazia de,haver .introduzido entre batizados a moral com - 
placente do alcorão. Contra estas inovações protestantes, imediata
mente o concilio de Trento definiu a.doutrina católica tradicional- 
Si quis dixerit licere christianis. plures simul habere uxores et hoc 

nulla lege divina esse prohibitum, a. s.” Sess. 24, can. 2 — Ainda 
nao encontramos um protestante no Brasil que não fôsse rnlhidó 
em flagrante de falsificar doutrinas de autores católicos. Decidida
mente é preciso pôr um têrmo à indignidade de semelhantes pro
cessos polémicos. Uma causa que lança mão de semelhantes recursos 
esta irremediavelmente perdida
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por êlè aberto, para sancionar quantas bigamias coroadas 
nos foi apresentando a história das paixões hum anas, e ainda 
hoje se não propugnamos a poligamia simultânea batemo
-nos pela sucessiva que se chama divórcio.” Ignora o 
Sr. Hansen que Jorge IV (m. 1694), príncipe eleitor da Sa- 
xônia, quis também êle ter duas esposas legítimas, alegando 
a inexistência da proibição da Escritura e os exemplos que 
foram concedidos “pelas nossas igrejas”? Esquece o Sr. Han- 
sen, que a Frederico Guilherme II (m. 1797), rei da Prússia, 
concederam os pastores protestantes um a segunda consorte- 
e lhe assistiram ao casamento, alegando precisamente o caso 
do Landgrave de Hesse? Não se lembra que bígamos foram 
também ostensivamente Eberardo Luís, duque de W ittem -. 
berg (m. 1793), Carlos Luís (m. 1680), eleitor palatino, e Fre
derico IV (m. 1730), rei da Dinamarca? Neste ponto, dos en
sinamentos de Lutero à  moderna dissolução da família norte
-americana o protestantismo tem escrito páginas bem tristes ~ 
na história do matrimónio cristão.
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O segundo ponto de defesa versa sôbre o casamento de 
Lutero e a moralidade dos seus costumes. Acêrca da união 

„ do . reformador com. a . egressa Catarina de Bora havíamos 
transcrito na A Igreja, a Reforma e a Civilização, p. 197, o 
seguinte trecho de um a célebre carta de MelÀnchton a Ca

... mekakio: “Lutero era um homem extremamente leviano [é 
a interpretação mais benigna do grego usado pelo hum anista 
reformador: ètrriv ò àprjp~às paXiara eòxepys ] e as freiras 
[por êle soltadas dos conventos] que lhe armavam laços com 

r  grande astúcia acabaram por :envisgá-lo. O frequente co
mércio com elas teria talvez efeminado.um homem mais
forte e de mais nobres sentimentos e ateado-o incêndio” .

Duas observações preliminares para desfazer outras 
tan tas assacadilhas menos dignas do protestante de S. Paulo. 

-  Transcrito o texto acima, acrescenta êle: “Aí está um a parte 
da carta cujo texto autêntico foi descoberto em 1904 (8). 
Apenas uma parte, acrescida daquele parêntese ‘por êle sol
tadas dos conventos’ que não sei como explicar”. E poucò 
adiante: “menos o parêntese sibilino” — É um a insinuação 
malévola contra a  honestidade científica de um autor que,

(8) * Distração do- autor. O texto original e íntegro da carta já 
havia sido publicado em 1876 por W. Meyer e' Druffel nas Sitzungs- 
berichte ãer philos.-philol. Klasse da Academia de Munich, e mais 
tarde em 1900 por P. A. Kirch. Tudo isto já havia sido indicado 
no meu livro que tem tido a desventura de ser lido pelos protes
tantes com um ataque de amnésia crónica. À atenção desmemoriada 
é preciso repetir-lhe a mesma cousa, meia dúzia de vêzes.
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parece, anda interpolando textos. Será possível que o 
Sr. Hansen seja o único escritor neste mundo sublunar a  des
conhecer que, por uma convenção universalmente aceita, as 
palavras intercaladas entre colchêtes 'pertencem, como crí
tica, comentário ou interpretação, — ao autor que cita e 
não ao que é citado? E se o Sr. Hansen ignora esta praxe 
que ninguém desconhec.e, por que, ao ler o texto na A Igreja, 
a Reforma e a Civilização, não reparou que um a linha antes 
também entre colchêtes se encontrava outra frase que m ani
festamente não podia atribuir-se ao autor da carta? Neste 
exemplo situado no mesmo campo visual de um só olhar 
teria aprendido o que ainda não sabia. Não! era mister 
lançar um a suspeita sôbre a m inha sinceridade literária; 
para êste fim, substituem-se habilmente os colchêtes pelo 
parêntese e, proclama-se “sibilino êste mesmo parêntese” que 
assim passa a ser meu por esta admirável atribuição!!!

, Mas não. pararam  aqui .as reticências menos dignas do- 
Sr. Hansen. Pouco depois, referindo-se à  mesma citação 
transcrita mais abreviadamente no “Catolicismo e Protes
tantism o”, escreve: “ali se nos deparam três pontinhos e 
três pontinhos num a citação do padre S. J. é cousa de suma 
gravidade. . .  Vamos ver o que foi que o Pe. Franca tirou 
e substituiu por aquêles inocentes e nulos três pinguinhos. 
Aqui vai” . E cita o período que eu já havia incluído com 
tôda a lisura na A Igreja, a Reforma e a Civilização, no texto 
que o leitor teve há pouco debaixo dos olhos (9). Que houve 
então? No “Catolicismo e Protestantismo,” em que se me 
im punha grande economia de espaço, transcrevi apenas al
guns trechos da citação, neste e em outros lugares e, como 9

(9) Eis o texto como se encontra na IRC: “O frequente co
mércio com elas (freiras) teria talvez efeminado um homem mais 
forte e de mais nobres sentimentos e ateado o incêndio”. Eis o 
mesmo texto na versão do Sr. Hansen: “Talvez que o muito lidar 
com as freiras o amolecesse — embora êle seja um homem nobre
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prescrevem as regras da metodologia, onde não havia conti
nuidade das frases citadas adverti lealmente a  quem me lesse 
com a presença das reticências prescrita. Nesta mesma pá
gina, porém, duas vêzes seguidas (nas duas notas) e, a  pri
meira, a propósito desta mesma carta de Melanchton, re
meti o leitor a A Igreja, a Reforma e a Civilização. O 
Sr. Hansen, lendo-me distraidamente, não quis ter o tra 
balhei de folhear o volume indicado: preferiu, sem mais ve
rificações, o prazer de inculcar aos seus leitores uma “coisa 
de suma gravidade” : o havermos subtraído,; num a polêmica, 
uih texto que tínhamos sido os primeiros. a citar desde 
1923!!! Será possível que nem no Sr. Hansen se haja de en
contrar no Brasil um protestante-capaz de discutir com um 
tudo-nada de lealdade! .. ...  .

' Entremos agora no assunto do segundo ponto. Na cartá : 
de que tratamos, continua Melanchton dizendo que os boatos 
acêrca das relações ilícitas com Catarina de Bora, anteriores 
ao casamento, não correspondiam à verdade: Uma vez con
sumado 0 fato, não convinha censurá-lo. Passando do celi
bato ao matrimónio, Lutero decaíra, é verdade, mas o ma-

e honrado -  e fizesse com que o fogo se acendesse nêle” o  
Sr. Hansen adotou uma tradução preconizada por alguns autores de 
v,alor, imas contra a qual protestam os helenistas mais abalizados 
O original grego tem o aoristo com ixp ; com 0 modo irreal na 
proposição principal, o particípio não admitè Tiénáo o significado 
condicional. “O comércio, e tc ... o teria amolecido ainda que fosse 
um homem nobre... e não embora seja . . Mas .aqui não insisti
remos. A afirmaçao capital, que por ora só nos importa fica a 
mesma: 0 comércio frequente com as egressas... efeminou a Lu 
tero “homem fácil de ser seduzido” eòXepvs, como foi dito acima 
ou por nao ser ele caráter nobre e elevado, ou apesar de 0 ser
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trimônio é estado digno. Nada fêz, portanto, ao que parece, 
merecedor de censura, e inegàvelmente é um homem piedoso. 
— Melanchton estava todo preocupado com a causa que 
abraçara e queria a  todo transe evitar as consequências de
sastrosas que lhe poderiam advir do passo inconsiderado do 
grande homem que lhe estava à frente. De um lado, pois, 
como diz textualm ente na mesma epístola, “porque vejo 
Lutero na tristeza e na inquietude, por causa desta m u
dança de vida, procuro com todo zêlo animá-lo com tôdas 
as razões, porque a meu ver nada fêz que se lhe possa re
crim inar”; de outro, procura salvar a  estima do mestre na 
consideração dos discípulos: “escrevo-te assim, continua êle 
falando a Camerario, para que não fiques por demais descon
certado com o inesperado acontecimento. Sei que tens a 
peito o bom nome de Lutero, e um desprestígio na  sua fama 
te vexaria.” Com estas expressões, ditadas por êstes motivos, 
o crítico paulista, muito contentadiço em m atéria de repu
tação luterana, dá-se por satisfeito e conclui imperturbável: 
“se há um  documento que bem analisado fale em favor de 
Lutero é êsse. . .  para os espíritos cultos. . .  dispensa comen
tá r io s ... ressalta aí a  contextura moral rija do monje de 
Wittemberg” . Não julgaram  assim os mais entusiastas admi
radores de Lutero, a  começar pelo próprio Melanchton, 
autor da carta; julgou-a êle tão comprometedora que a exa
rou em grego para defendê-la contra a  curiosidade vulgar. 
Camerario, a quem era ela destinada, na  edição das cartas 
de Melanchton, tinha o original diante dos olhos, mas não 
ousou publicá-lo no seu teor exato; cortou, mutilou, adaptou, 
modificou. A carta  assim “retocada e favorecida” se difundiu 
nos meios protestantes, e foi mais tarde incluída no Corpus 
Reformatorum  I, 774, até  que, em 1876, a história irreve
rente trouxe à  luz da publicidade o texto primitivo e inte
gral. Por que falsificar tão vergonhosamente um documento 
onde “ressaltava a contextura moral rija do monje de
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Wittemberg? Os luterófilos modernos julgam  como Me 
lanchton e Camerario. W. Walther, um  dos que saíram 
mais bravamente à  estacada contra Denifle, chama-a de 
“muito inconveniente”, “carta fatal” (10). O Sr. Hansen 
não se alarm a tan to . “Para os espíritos cultos e de reto 
juízo êsse documento dispensa comentários!” Que quer? são 
maneiras de ver. Lutero há de ser Um super-homem por 
fôrça e ainda um  santo que se pode pôr no altar! Para pro
var-lhe á  “moral rija”, serve até um documento confidencial 
èm qué um dos seus amigos íntimos, em carta  a  outro 
amigo, confessa que êle “é um homem fácil de seduzir” e “as 
freiras que lhe arm aram  seus laços acabaram  por enre
dá-lo”. — Eis o que se chama ler a  história com os óculos 
enfumaçados por um apriorismo irredutível!
. Mas a  carta de Melanchton não é um documento iso
lado. Se pela pena que o subscreve e pelo caráter confiden
ciai de sinceridade, reveste uma - importância, singular, pelo 

-seu conteúdo vem apenas confirmar o que já  conhecíamos 
por outras fontes. Dentre estas o Sr. Hansen toca ligeira
mente num a carta do próprio Lutero a  Spalatino, onde, exor
tando-o a casar-se, diz, entre outras cousas: “famosus sum  
amator, qui toties de conjugio scribo et misceor fem inis . .. 
Tres simul uxores habui et tam  fortiter aihavi u t duas àmi- 
serim” (11). — “ Carta galhofeira, dentre as muitas do re
formador!” exculpa indulgente o Sr. Hansen. Seja embora! 
Galhofa de muito mau gôsto, num reformador evangélico, 
retrucamos nós. Mas quem poderia determinar a porção de 
verdade subjacente a estas chalaças de bordel! (12) 10 11 12

(10) Das sechste Gebot unã Lutherslében, pp. 73, 93.
(11) De Wette, II, 646 — O texto integral em IRC, p. 197.
(12) “Tive três esposas” tres simul uxores habui. Duas já o 

haviam deixado por outros. Que significa esta jogralidade? Gris ar, 
que 0 Sr. Hansen cita, pensando justificar-se, comenta lacónica
mente: “as três esposas” em questão parecem ser aquelas das quais
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Mas vemos a  outras cartas onde a  evasiva da chocar- 
rice é manifestamente descabida. Examinemos, neste ponto 
delicado, os precedentes mais remotos de Lutero e as circuns
tâncias imediatas ao casamento. Sôbre a  sua vida de estu
dante, anterior à  entrada no claustro, deixou êle uma vez 
escapar esta confissão: “Sim, fui um grande, triste e vergo
nhoso pecador, passei um a juventude culpada” (Weimar 
XXVI, 508). Relativamente a  êste período da sua vida pos
suímos dois depoimentos interessantes de contemporâneos 
seus, desfavoráveis à integridade dos seus costumes. O pri
meiro é de Jerônimo D um gersheim  que, num  escrito contra 
o heresiarca, lhe assaca maus hábitos da sua vida de estu
dante, continuados na  vida do claustro e causadores da sua 
apostasia. Em outro escrito, o mesmo autor fala de faltas 
graves e apela para o testemunho de um  dos seus camaradas 
que depois o acompanharam até a  porta do convento. O 
outro depoimento é  de Jerônimo. Em ser  que conhecera Lu-.. 
tero, estudante em E rfurt. Em 1520, num  escrito polêmico, 
o monge rebelde lembrara alguns deslizes do seu adversário. 
E m ser  que não era irrepreensível retruca-lhe no mesmo 
tom . “Ignoras talvez que a teu respeito eu sei faltas bem 
graves? (flagitia) Lutero, que não costumava deixar sem 
trôco as investidas dos seus adversários, emudeceu; nem a 
Demgersheim, nem a Emser respondeu palavra (12 a ) . En
trado no convento, os primeiros anos, ao que parece, foram

vy-Mi

se taramelava. Palrava-se muito acêrca da sua pessoa”. É honroso?
— Quanto ao misceor feminis é expressão que na pena de Lutero 
tem o significado mais cru...Cfr. Enders IV, 255; Weimar, VI, 558.. 
— Mas tudo é galhofa!!

(12 a) Relativamente a êstes dois depoimentos nota com razão 
Grisar: ‘‘Causa surpresa averiguar como os biógrafos protestantes 
de Lutero, ainda os mais instruidos, concordam eiA envolver no si
lêncio êstes testemunhos.” É preciso não desaureolar o mito com 
as sombra da história!
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fervorosos. Depois começou o entibiamento nos exercícios de 
piedade, a  dissipação das ocupações exteriores; com a baixa 
no nível da vida espiritual, ressurgiram veementes as tenta
ções inferiores. Em 1516 escrevia a  Lange: “raras vêzes me 
sobra tempo necessário para rezar o breviário e celebrar 
missa: acrescentem-se as minhas próprias tentações da 
carne, do mundo e do diabo”, D e Wette, I, 41. “Confesso-te 

. dizia .ainda no mesmo ano de 1516, que m inha vida mais e’ 
mais se aproxima do inferno; de dia para dia me vou tor
nando pior e mais miserável” . Enders, I, 16; Pouco tempo 
depois, em 1520, já  podia confessar que entre a vida que 
levava e a doutrina que ensinava, não havia concórdia. “Sei 
que não vivo em conformidade com o que ensino” . De 
Wette, I, 402, , . .............

Um ano antes (1519), comunicando o seu estado dalma 
a seu superior S taupitz, faz esta confidência dolorosa: “Sou 
^ .  .ho^ em., exP°st() . e i^ P ^ a d o  .na sociedade.na .crápula,., 
nõs movimentos carnais, na negligência e em outras molés
tias ,a que se vêm ajuntar as do meu próprio ofício”; De 
Wette, I, 232 (13). O ano de 1521 foi um ano decisivo; ex
comungado na dieta de Worms, Lutero retira-se para Wart- 
burgo. Qual a sua vida neste retiro? A 13 de julho escreve- 
êle a  M elanchton: “Aqui estou na ociosidade e insensível e 
endurecido, infelizmente, rezando pouco e nada gemendo 
pela Igreja de Deus porque me abrasamos grandes ardores 
de minha carne indomada, quia carnis meae indomitae uror 
magrús ignibus. Numa palavra: eu que deveria ser fervoroso 13

(13) Eis o texto originai: “Homo surti expositus et involutus 
societati, crapulae, - titillationi, negligentiae, aliisqíte molestiís pfaèter - 
ea qaae ex officio me premunt”. Walther, que citamos, há pouco 
como um dos adversários de Denifle, em 1893 ingênuamente assim 
traduzia este passo: “Estou entregue à companhia dos meus seme
lhantes e por êles arrastado, exposto à embriaguez (do triunfo), às 
lisonjas (de Miltiz), ao relaxamento (na luta) e outras importuni
dades”. É tomar liberdades singulares com 0 original latim! Mas
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no espírito, ferveo carne, libidine, pigritia, otio, somnolen- 
tia” (D e W ette II, 22). Pouco depois: “Rezai por mim, por
que nesta solidão afogo-me em pecados, peccatis enim  
immergor in  hac solitudine”. Ibd. p. 26.

Todos êstes trechos tinha o Sr. Hansen  diante dos olhos, 
publicados na IRC, p. 108. São confidências sinceras feitas a 
amigos na intimidade da correspondência e que abrem sôbre 
a  vida moral do frade apóstata perspectivas inquietadoras. 
Por que subtrair êstes documentos históricos de primeira 
importância aos olhos da crítica imparcial para  depois con
cluir que se “calunia” Lutero? É um a omissão “de suma 
gravidade” e aqui nem ao menos se adverte o leitor com “três 
inocentes pinguinhos”!! .

Já  se terá observado como, à  medida que Lutero se dis
tancia da Igreja e amadurece para a  apostasia completa, a 
sua vida moral vai baixando sensivelmente de dia para dia. 
Começam também, por esta época, a  m ultiplicasse na-sua  
pena as afirmações irrestritas da impossibilidade da conti
nência, da tirania irresistível dos instintos inferiores, da 
universalidade necessária do adultério (14), etc., etc. Ora, 
para quem tem presente o que asseveram, quase unânimes, 14

era assim que se conservava o tipo do Lutero-mito. Depois do apa
recimento de Denifle já  em 1906, o luterófilo aparece mais come
dido e concede que c r á p u la  não pode significar e m b r ia g u e z  d o  
t r iu n f o ,  mas e x c e s s o  n o  c o m e r .  Significa isto em Lutero e também 
embriaguez. T i t i l la t io  não admite outro sentido senão o de e x c ita ç ã o  
se n s u a l. —  Que idéia oportuna a do Sr. Hansen a de trazer “aos 
irmãos brasileiros alguns reflexos, pálidos embora, dessa luta encar
niçada (em tôrno de Lutero, provocada por Denifle)” . Muito pá
lidos na realidade e sobretudo escolhidos com muita parcialidade. 
Por que não comunicar “aos irmãos brasileiros tôdas estas “habili
dades” dos panegiristas de Lutero? • -

(14) Não citamos aqui os muitos trechos de Lutero neste sen
tido porque são escritos num estilo de todo em todo inconveniente. 
Se o exigirem, porém, os interêsses superiores da verdade, virão a  
lume. •
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os próprios escritores protestantes, a saber, que as doutrinas
.....de Lu^ ro espelham as suas experiências pessoais, estas de-

■ ciar ações tomam-se extremamente comprometedoras para a 
vida íntim a do heresiarca.

Tal era a  situação espiritual do frade recém-saído de- 
fmitivamente do seio da Igreja: parum orans, fervens carne 
et libidine, peccatis immersus . Pouco depois, na Páscoa de 
1523, chegavam a  Wittemberg doze religiosas, que, com o 
auxílio de Leonakdo K oppe, amigo de Luteko, se haviam “li
bertado” e evadido do seu convento de Nimbschen, perto de 
Grimma. Três delas volveram logo às suas famílias. As 
outras, pelo menos durante algum tempo, ficaram alojadas 

. 1̂ ° convento de agostinianos que o eleitor entregara a Lu- 
TEBo, O que nos dizem os contemporâneos sôbre a mofali- 
dade destas infelizes egressas, às quais se havia pregado a

, irresistibilidade da con-.
cupiscência, é realmente, doloroso e hum ilhante. Já  ouvimos 
a  Melanchton, referindo-se a- esta atmosfera feminina que 

,. envolvia o reformador, deplorar a sua influência amolece- 
dora, de si capaz de enervar os caracteres da mais rija têm
pera. Destas religiosas, outro luterano, Eoban Hesse afir
mava em 1523 que “em lascívia não se deixavam vencer por 
nenhuma cortesã” (15). — Não é Denifle que calunia, 
Sr. Hansen, sao os documentos contemporâneos, e de amigos 
de Lutero, que assim falam e depõem!

Entre estas egressas por êle soltadas do convento (aí 
tem o protestante de S. Paulo a  razão do “parêntese sibi- 

, . lino”) se achava Catarina de B ora. Sem ser nmq beldade 
diz Gbisar, Catarina tinha altas ambições: “por esposo, ou 
Lutero ou Amsdorf” . Para ilaquear o seu preferido, ela mul-

(15) “Nulla Phyllis nonnis est nostris mammosior” . H. E o b a n i 
H e ss i e t  a m ic o r u m  ip s iu s  e p is t .  fa m il .  l ib i  X I I ,  Marpurgi, 1543, p. 87.
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tiplicou as armadilhas da astúcia feminina. — Pelas referên
cias contemporâneas, os precedentes de egressa cisterciense 
não recomendam altam ente a sua moralidade. A 10 de 
agosto de 1528 Joaquim de Heyden escrevia à  própria Cata
rina recriminando-lhe o haver entrado em Wittemberg como 
uma bailarina e de aí ter vivido com Lutero, antes do casa
mento, como um a miserável decaída. (Enders, VI, 334.) Em 
1523 já  estivera em relações amorosas com Jerônimo Baum- 
gartner, que mais tarde (1525) se casou com o u tra .'N o  
mesmo ano (1523), Cristiano, rei da Dinamarca, desterrado, : 
passou em Wittemberg e aí conheceu C atarina que, dêste 
encontro, conservou como lembrança significativa o pre
sente de um anel. (Cfr. K oestlin -  K aw erau , M. Luther, - 
p. I, p. 728 rgs.) — Eis a “nobre senhora, digna de todo o 
respeito, por todos os seus dotes de espírito e coração” (F. , 
H ansen). Sempre o mesmo sestro incorrigível de opor às rea- 
•lidades-da história os desejos interessados de partido! j

Lutero, diz-nos Melanchton, deixou-se “fisgar por estas 
religiosas que conseguiram amolecê-lo e a tear o incêndio” . 
Antes do casamento, escrevia o reformador a  R uhel, conse
lheiro de Mansfeld: “se posso a  despeito do demónio [sic!] 
ainda hei de casar com a minha Catarina’’. D e W ette,
H, 655.

Que se passou, na realidade, antes do matrimónio fa
tídico? Houve relações ilícitas entre os dois? Nesta m atéria 
tão delicada, onde os argumentos decisivos são quase sempre 
impossíveis, o historiador deve suspender o seu juízo. É êste 
o alcance da frase de Grisar, citado pelo Sr. Hansen. Do 
fato não h á  “nenhum a prova certa”, diz o notável crítico, 
habituado a  pesar o sentido das palavras que emprega. Os 
comentários desfavoráveis explicám-se com a existência das 
liberdades de palavras e de atitudes do reformador, ante
riores ao seu casamento. É o de que ninguém discorda.

http://www.ol

Também B enifle  deixa o seu juízo em suspenso. “Que Lu
tero, antes, tenha ou não pecado com um a m u lh e r.. .  não 
tem grande importância” . Na nossa IRC, p. 197, depois de 
havermos citado os documentos, deixamos a  conclusão sus
pensa, “Como quer que seja, a  im pressão... foi desfavo- 
rávei” . Quando, portanto, o Sr. Hansen diz que D eniflè

..“atirou a  calúnia ao m undo .... contra dois .mortos e um
dêles é um a nobre senhora digna de todo o respeito (!!)”, 
engana-se um a vez; quando afirm a que o Pe. Leonel Franca 
“a  perfilhou e reeditou”, engana-se duas vêzes. Enganos que 
importa re tifica r.. .  senljor!! . ■ ’

'*■■■ Reatemos o fio dos acontecimentos. -

‘ Tôdas estas liberdades transpareciam em público e 
davam pasto às murmurações e a  comentários desfavorá
veis- O mesmo sucedia com todos êstes frades apóstatas que 
saudaram na réfórma ' à aurora de tôdas as liberdades'. O 
ex-franciscano Eberlin observara que o demónio em todos 
os lugares se comprazia “em despertar contra êle a  maligni
dade, as falsas suspeitas e as calúnias” . Para fechar a  
bôca a  maledicência, lançou mao dé remédio ..heroico ; ca
sou-se (16). — Lutero seguiu o mesmo caminho, mas de 
uma maneira maravilhosamente apressada. O eleitor Frédé- 
rico da Saxônia, sob o qual vivia* e que manifestara sempre 
viva repulsa por êstes evangélicos “casamentos” de ex-frades 
com ex-freiras, falecera a 5 de maio de 1525. A 13 de junho, 
ecoou no mundo reformado, como um ã novidade inesperada,' 
a notícia do casamento de .Lutero. “A malignidade das lín
guas, escrevia B lochinger a Spalatino, fêz com que de re

. pente Lutero se fizesse marido” . .......

- - O Sr. Hansen poderá deslocar-se em esforços para sobre-

— -------- —̂  ------  LUTERO E O SR; F . HANSEN —  323

(16) J. Eberlin von Gruszburg, S a e m tlic h e  S c h r if te n ,  p. 165 . -
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dourar tôdas estas vergonhas e persuadir aos seus irmãos 
brasileiros “a contextura moral rija do monje de Wittem- 
berg” . Ninguém há, conhecedor dos fatos e dos documentos, 
que possa ver em tôda esta série de situações equívocas a 
atmosfera de pureza e a austeridade de costumes dignos de 
um “Reformador” evangélico.

isfts
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Não nos demoraremos acêrca do terceiro ponto — intem
perança de Lutero. Em nenhum outro foi mais fraca a de
fesa do seu advogado paulista. .......................

Já  o Sr. Ernesto de Oliveira para exculpar o patriarca 
da reforma, comprometido por textos inequívocos, procurara 
a  evasiva de um repouso de férias no castelo d e u m  amigo. . 
“Nessas condições, dizia o professor do Paraná, que outra 
coisa lhe cabia fazer senão comer, beber e gozar da ociosi
dade?” Não quis insistir sôbre as complacências desta moral 
evangélica; mostrei apenas que a  explicação não quadrava 
aos fatos e aos textos. Não se tra tava de um a vez nem de 
duas; os lugares ém que o ex-frade tra ta  do vinho e da cer
veja não se contam. O que os testemunhos-dos contempo
râneos, adversários e amigos, depõem concordes é confir
mado pelas confissões do próprio Lutero. O leitor poderá • 
reler estas citações — algumas apenas, coligir todas levaria ■ 
muito lo n g e — no Catolicismo e Protestantismo. “Aqui 
estou de m anhã à noite, otiosus et crapulosus” escrevia Lu 
tero de W arthurg. No ano seguinte, quando chegou a 
Erfurt, não se fêz, diz Melanchton, presente à cena, senão 
“beber e gritar como de costumei”. O depoimento, sôbre a 
morte do Reformador, lavrado pelo farmacêutico de Eisleben 
registra ainda que “pelo excesso, ão comer ~è beber b seu 
corpo estava cheio de sucos corrompidos. Lutero tivera uma 
mcsa ricamente preparada e abundância de vinhos doces e 
estrangeiros”.

Que opõe o Sr. Hansen a estas e outras muitas citações? 
Talvez testemunhos contemporâneos que nos falem da tem-
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perança exemplar de Lutero ou da sua austeridade de cos
tumes e elidam os testemunhos opostos? Porventura alguma 
dúvida sôbre a autenticidade dos documentos alegados? 
Não; nada disto. As fontes contemporâneas, sôbre as quais 
se baseia a história, estas são fechadas com 7 sigilos; os tre
chos que coligimos são cuidadosamente afastados dos olhos 
do leitor. Para afirm ar que “caluniamos”, que nos deixamos 
levar pela “rabies theologica”, transcreve um a página de 
Grisar e lhe dá um significado muito diverso’do que tem.

Com a sua moderação costumada, Grisar toma um a po
sição média entre os extremos igualmente apaixonados e, 
por isto, falsos. Lutero não é um “bêbado”, no sentido exa
gerado de quem estivesse habitualmente na embriaguez. Re
presentá-lo como “um pilar de cabaret, como frequentador 
das tascas em que seus amigos estavam certos de o encon
tra r â  tarde é pura ficção” . Esta embriaguez acaba embo
tando as faculdades mentais è paralisando as energias da 
ação; atribuí-la a Lutero seria deixar sem explicação a  sua 
imensa produção literária e o desenvolvimento de uma ati
vidade verdadeiramente maravilhosa. Mas dêstes excessos 
que acarretam  as decadências do alcoolismo à  temperança 
de uma “contextura moral rija” vai um abismo que se não 
pode transpor sem falsear a história. E Grisar, que a  co
nhece, não o transpôs. A delicadeza das expressões não lhe 
diminui a gravidade do requisitório. Lutero “não era um 
modêlo de temperança” . “É notório que, à m aneira alemã, 
êle acariciou um  pouco demasiadamente o seu copo de cer
veja” . “Sem nenhuma dúvida é em demasia complacente na ' 
doutrina quando permite beber um  bom gole (e nesta época 
era alguma cousa) em ocasiões como estas: m au humor cau
sado por notícias tristes, cuidados, preocupações sérias, tra 
balho esmagador, ataques do diabo” que levam* à  tristeza e 
à dúvida. A insónia e o cansaço mental, justificavam a seu 
ver, “um bom gole!” p. 230. (fiste trecho, o Sr. Hansen omi
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tiu na sua transcrição e nem sequer chamou a  atenção do 
le ito r ... com tres pontinhos.) MJais adiante, descrevendo os 
costumes de Lutero nos seus últimos anos, diz: “As tardes,- 
reunia os amigos em casa, no andar térreo, embaixo dos seus 
dois quartos e conversava comendo e bebendo”, pp. 363-364.

Mas se algum a dúvida pode pairar, sôbre o alcance 
destas expressões é esclarecer Grisar com o próprio Grisar, 
é passar do trabalho resumido, de cuja tradução francesa 
se serve o Sr. Hansen, para a sua obra monumental em 3 
alentados volumes,, nos quais expõe e documenta ampla
mente as • suas opiniões. Mais ■ de 20 páginas do 2.° vol. 
(244-265) consagra o grande historiador alemão ao estudo 
do assunto que òrà nos interessa. Examina a doutrina de 
Lutero, que ultrapassa os limites da moral mais indulgente* 
estuda-lhe a prática, na sua vida particular e conclui assim: 
“No que se refere à prática de Lutero o resultado em geral 
"dèvé ser outrossim hecessàriãmente desfavorável”'. E pouco 
adiante: “Tanto as suas próprias expressões como as de seus 
amigos e adversários manifestam que a  sua mui fatal opi
nião: ebrietas est ferenda, não deixou de exercer uma in
fluência .m ui fatal sôbre os seus hábitos de vida. Com 
palavras de prazer jovial e de moralidade sadia não se con
segue tirar-lhe dos ombros o'que, neste assunto, sôbre êles 
pesa pelas suas próprias confissões e em parte por testemu
nhas de outrem. O pior é que se forma a impressão de que 
a sua teoria com o seu laxismo tinha sido talhada pela sua 
própria prática. Tôda a série de razões que justificam um 

“ bom gole” ou “uma boa bebedeira” desempenham precisa
mente nas condiçoes da - sua vida um papel importante e 
quase cotidiano: mau humor causado por más notícias, cui
dados, - preocupações graves, pressão do cansaço e trabalho, 
assaltos “do diabo” por meio de tristezas e dúvidas, falta de 
sono, exgotamento intelectual”, p. 260. Eis a opinião de 
Grisar sôbre a temperança de Lutero.
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Que faz o Sr. Hansen para defender “a  contextura 
moral rija” do libertador da “consciência acorrentada”? Re
corre a dois artificiozinhos elegantes. Para dar a entender 
ao leitor que “caluniamos”, subtrai-lhe dos olhos todos os 
textos do próprio Lutero em que havíamos criticamente ba
seado as nossas afirmações incontestáveis. Para opor as 
nossas conclusões “apaixonadas” às de Grisar que “ainda 
existe para honra do catolicismo e da Companhia de Jesus”, 
falseia-lhe de todo em todo a opinião genuína, que o leitor 
acaba de le r . À miséria deveras lamentável de semelhantes 
processos se acha forçada a polêmica protestante' tôdas as 
vêzes que se obstina, contra a história indestrutível, em fazer 
do patriarca do Protestantismo um tipo moral que não desa
fine com a missão divina de um Reformador. Nem com os 
documentos da época, nem com citações de Grisar que os 
supõe e resume, é possível aprum ar, não digo um modêlo 
de austeridade cristã, mas um exemplar modesto de me
diana virtude.

Concluamos esta discussão ingrata . O Sr. Hansen, par
tindo do sentimento respeitável de repugnância que experi
mentam os protestantes em ter “como cabeça do movimento 
de sagrada rebelião da consciência acorrentada um  homem 
provadamente imoral”, esboçou uma tentativa da justificação 
de L utero  contra as acusações que havíamos formulado, 
partindo apenas de documentos contemporâneos e, na quase 
totalidade, de citações do próprio reformador. É a velha: 
mentalidade apriorista do Lutero-mito de que nos fala 
K roch-Ton n in g  . Com esta preocupação panegirista, a rea
lidade dos fatos é submetida a manipulações deformadoras 
òu a intervenções cirúrgicas dolorosas. D os,textos mais 
comprometedores, uns são lançados à conta de gracejo, e 
hão se adverte que no gracejo também se manifesta a  no
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breza ou a  baixeza de um caráter, e dizer facécias em certos 
assuntos já  é descair da dignidade cristã: nec nomihetur in 
vobis, dizia S. Paulo Ef. 5, 3. Outros trechos, refratários às 
mais benignas interpretações, são cautelosamente omitidos 
e a história imparcial que evoca êstes auto-retratos é acusada 
de “acolher o ■ testemunho mais apaixonado e mais falso 
contra a  reputação dos reformadores”!!

Evidentemente com êste sestro incorrigível de deslocar 
a questão do contato com os documentos originais e com as 
fontes prim árias para as construções posteriores inspiradas 
por interêsses dè partido, nunca será possível um acôrdo só
lido e baseado na  realidade . É preciso que os protestantes 
se resignem a ver o “libertador da consciência acorrentada”, 
tal qual no-lo apresenta a história. Entre o Lutero-mito, o 
“herói dá fé”, o “reformador da Igreja” que o protestantismo 
precisa para aureolar o seu bêrço, e o Lutero, carne e osso, 
que vive e palpita nos seus próprios escritos e se reflete na 
opinião dos contemporâneos, há um  contraste profundo e 
irreconciliável. E o senso cristão não se resigna com êste 
antagonismo; cedo ou tarde acabará por apeá-lo do seu pe
destal de glória imerecida e apontar no frade apóstata um 
dos grandes responsáveis pelo maior dos males que afligem 
a humanidade -moderna: a ruptura da unidade cristã no 
mundo ocidental.

; N.B. -L- O Sr;. Frederico HanSen limitou-se a êstes três pontos do 
"perfil de Lutêro. Sôbrè o incomensurável orgulho, a justificação da 

mentira, a teoria do fim que legitima os meios, a linguagem trivial 
.e chocarreira, ;a versatilidade doutrinal, a sua exortação ao ódio 
e extermínio de quantos não partilhavam as suas opiniões, e tantas 
outras taras de caráter do Reformador o Sr. Hansen deslizou dis
cretamente com uma prudência modelar; aos olhos do leitor só apa
receu “a moral rija do monge de Wittemberg” !!
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hoje traduzida na maioria das lín
guas cultas. Quando se ia edifi
cando o trabalho do então jovem., 
jesuíta, a muitos parecera que :'o 
Pe. Leonel Franca deveria estai*; 
dedicando sua inteligência e apli
cando sua cultura a atividade rnaiS:. 
produtiva e de valor mais sub|-i.' 
tancial. Era, porém, uma vocação. 
E o sacerdote atendeu aos mini- 
mos balbucios do chamado. Livros, 
folhetos, artigos, notas, tudo foi 
esmiuçado e respondido. Conclu
são: só quem não o queira ou não 
o possa deixará de tomar conhe
cimento de contestação definitiva 
a tôdas as famosas e especiosas 
objeções protestantes já alguma' 
vez formuladas. O Papado, sua 
origem divina, sua história; a lei- ' 
tura da Bíblia; a infalibidade da 
Igreja; a intercessão dos santos; 
o culto das imagens; a presença? 
real na Eucaristia; o celibato ecle
siástico; a.,unidade e a santidade 
da Igreja; objeções de ordem teo
lógica, escriturística, histórica; ou 
meras deformações e equívocos — 
nada, absolutamente nada deixou 
de ser ampla e cabalmente escla
recido, com profundidade, sim, 
màs em linguagem acessível, e 
numa língua que faz gôsto ler.

Aconteceu,: então, que depressa 
foram esquecidas as deslealdades, 
os falseamentos, as malsinações, 
as calúnias e as indignidades de 
que fizeram uso muitos dos con
tendores do Pe. Leonel França, 
para só ficarem de pé o vigor de 
sua argumentação, o exemplo de. 
seus altos métodos de polêmica 
sempre caridosa, mesmo quando 
enérgica, a linha dentro da qual 
conduziu todo seu trabalho, fruto 
de uma dedicação absoluta às exi
gências superiores da verdade.

O voto formulado pelo autor ao 
finar do prefácio dêste volume — 
tréplica ao professor Otoniel Mota; 
e ao Sr. Lisânias Cerqueira Leite 
— já se terá cumprido para mui
tos e para outros tantos se cum
prirá: aos católicos, para que se. 
confirmem mais sòlidamente numa 
fé que não pode ser combatida 
senão com armas menos leais; aos 
protestantes, para que verifiquem 
os processos insinceros e apaixo
nados com que os seus apologistas 
impugnam o catolicismo; a uns è. 
a outros, para que tenham a paz 
profunda e serena que só a possé 
da verdade sinceramente investi
gada e seguida é capaz de infun
dir nas almas. ií -



OBRAS COMPLETAS do Pe. LEONEL FRANCA S .j .

Podemos agora dar o plano definitivo de publicação das obras do 
grande filósofo e sábio brasileiro, que serão editadas e reeditadas 
pela AGIR, indicando as datas prováveis de seus lançamentos:

I -

II -

III -

IV -
V -

VI ■

VII •

VIII ■ 
IX

X

XI

XII

XIII

XIV

Noções áa História da Filosofia — 354 pgs. — 13 .a edição
— Cr$ 75,00.

• A Igreja, a Reforma e a Civilização — 480 pgs. — 5.a edição
— Cr$ 90,00.
Polêmicas — aproximadamente 480 pgs. — a ser lançado em 
novembro de 1952. Preço provável Cr$ 90,00.
Divórcio — 332 pgs. — 7 a edição — Cr$ 60,00.

. Alocuções e Artigos — aproximadamente 480 pgs. — a ser 
lançado em dezembro de 1952. Preço provável Cr$ 90,00,

- Catolicismo e Protestantismo — 314 pgs. — 2 a edição 
Cr$ 60,00.

• O Protestantismo no Brasil. Lutero e o Sr. Frederico Hansen
_340 pgs. r^ 3.a edição — Cr$ 75,00. .

- A Psicologia da Fé — 240 pgs. — 6 a edição — Cr$ 50,00.
- A Crise do Mundo Moderno — 248 pgs. — 3.a edição — 

Cr$ 50,00. _ .
- O Método Pedagógico dos Jesuítas — 240 pgs. — l.a edição

—. Cr$ 50,00. . . . . . .  ... . .....  .
- O Livro dos Salmos (tradução) — 331 pgs. — l.a edição —

Cr$ 60,00. ■'
- Liberdade e Determinismo (inédito) — aproximadamente 

250 pgs. — a ser lançado em janeiro de 1953. Preço pro
vável Cr$ 50,00.

- O Problema de Deus (inédito) — aproximadamente 300 pgs."
— a ser lançado em março de 1953. Preço provável Cr$ 60,00.

- A Imitação de Cristo (tradução) — aproximadamente 250
p g s ._a ser lançado em dezembro de 1952. Preço provável
Cr$ 50,00.

A coleção das “Obras Completas” também poderá ser adquirida = 
encadernada em pano-couro azul-marinho. Aos interessados envia
remos prospetos sôbre esta coleção.

No mesmo formato e com as mesmas características gráficas 
das “Obras Completas”, será publicada, em dezembro de 1952, a bio
grafia  do ar ande jesuíta, escrita pelo Pe. Luís Gonzaga da Silveira 
D-Elboux! I  7 ,  com cêrca de 480 pgs. Preço provável Cr$ 90,00.

Peçam êstes livros à livraria de sua preferência ou à
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